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Dimineața La prânz Seara

Paznici pe bandă rulantă
Bolile vacanțeiDeva (D.I.) - Vacanta poate fi un prilej de relaxare totală sau de durere și întâlniri cu medicul. Succesul concediului depinde de respectarea cu strictețe a câtorva reguli elementare. Una dintre ele se referă la consumul de ^Mimente ce trebuie ser- ^wite din locuri autorizate și verificate dacă sunt proaspete. A doua condiție esențială se referă la respectarea normelor de igienă personală. /p.6

Parada cailor 
putereDeva (C.M.) - Monștri 4x4, atv-uri și motociclete, cu motoarele, furate la maximum, au fost actorii unui spectacol plin de adrenalină, în zona Cabanei Bejan, în etapa prolog a Raliului Off-Road „Transilvania Adventure Trophy” care Aa debutat, ieri, la Deva. ^Transilvania Adventure Trofy a avut startul oficial la ora 17.00 în centrul Devei și se desfășoară pe un traseu accidentat de 500 km lungime, /p.7
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Hamburgerul în top

•
 Peste 70% dinți e otâseni dedată ta obișnuiesc să mă

nânce ia restaurantele de tip fast-food, principalul produs
SOKjtdl l.'ld ■ r.t -■' !

Miss Deva 
2007

■ Circa 3.400 de hune- 
doreni au devenit agenți 
de pază și ordine... cu 
diplomă.Deva (C.P.) - Din cele 16.500 de persoane care au urmat un curs de pregătire profesională, aproape 21% au decis să

Doi membri ai Asociației de Ecologie și Intervenții în caz de Inundații Petro Aqua Petroșani au ținut să-și oficieze cununia religioasă pe o plută, /p.3
(Foto: T. Mânu) tW www.huon.ro

Deva (T.S.) - Marele 
titlu de „Miss Deva 
2007" a fost adjude
cat, vineri, de către 
Talida Farkas, model 
al agenției High Life 
Models. Talida are 
16 ani, 1,73 m 
înălțime și dimensiu
nile 87-61-92. Titlul 
de Miss câștigat de 
frumoasa deveancă îi 
va conferi dreptul de 
a reprezenta Deva la 
toate concursurile de 
frumusețe din Româ
nia. Talida a mai pri
mit din partea orga
nizatorilor premii 
constând în cosme
tice și accesorii în va
loare de 500 de euro 
și un premiu de 300 
de euro din partea 
școlii de șoferi Ciprio. 
In finala concursului 
au fost admise 12 
fete. Evenimentul a 
fost organizat de 
High Life Manage
ment & Events.
www.huon.ro

Prins din nou la furatDeva (T.S.) - Unul dintre cei trei hoți de buzunare prins la sfârșitul săptămânii trecute de către polițiștii hunedoreni și eliberat de judecător a fost prins din nou la furat. Alexandru Nan de 25 de ani a fost prins în timp ce încerca să fure din buzunarul unui devean. Bărbatul va fi prezentat azi judecătorului cu propunerea de arestare preventivă.

se califice în meseria de agent de pază și ordine, a declarat Mihaela Cotor, șef serviciu în cadrul Direcției de Muncă și Protecție Socială Hunedoara. „Imboldul” pentru această calificare a fost dat însă de prevederile legale. „Băncile, întreprinderile nu mai pot angaja persoane pe aceste 

posturi decât dacă au absolvit un astfel de curs. ‘Așa spune legea”, explică Mihaela Cotor. Și pentru că, unde-i lege, nu-i tocmeală, paznicii au ajuns în topul clasamentului calificării. Tot normele legale sunt cele care au trimis la școală angajații care se ocupă de problemele de personal și,

Controverse pe temă datăDeva (S.B.) - Subiectul III al variantei 78 extrase la proba scrisă de limba română i-a răsculat pe români. Răspunsul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului vizavi de nemulțumirile legate de dificultatea punctului III din varianta 78, privind imaginarul poetic tradiționalist este că: „varianta era cunoscută încă din 19 februarie și nu a fost contestată până în momentul în care a fost aleasă. Subiectele corespunzătoare variantei cu numărul 78, extrasă în data de 29 iunie 2007, ora 

mai nou, de cele de protecția muncii în cadrul firmei. Cu câte aproximativ 1.400, respectiv 1.100 de absolvenți, cursurile amintite se află pe locurile III și IV ale aceluiași top. Monotonia este spartă de locul secund, unde găsim 1.968 de persoane Calificate pentru lucrul pe calculator.

9.00, de Comisia Națională de Bacalaureat... corespund integral tematicii din programa aferentă examenului din acest an”. Totodată se specifică și faptul că „Subiectele... sunt clar formulate și sunt menite să departajeze elevii”. Rezolvarea subiectului al III- lea viza capacitatea candida- ților de a elabora un eseu ar- gumentativ în care să fie prezentat imaginarul poetic tradiționalist dintr-o poezie studiată, pornind de la un text al criticului Nicolae Manoles- cu. /p.3
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Comandant de poliție, anchetat
■ Un bărbat l-a acuzat 
de agresiune pe coman
dantul Poliției din orașul 
Uricani.Uricani (T.S.) - Un cetățean din Uricani susține că Dănuț Mocanu, șeful poliției din localitate, l-a bătut pentru că a refuzat să-l însoțească la postul de poliție. Acuzațiile au 

fost făcute pe un post de televiziune unde Costel Scutaru a făcut dezvăluiri șocante. Una dintre ele ar fi aceea că fratele viceprimarului i-ar fi violat fiica și că de aici i se’ trag toate problemele. în privința bătăii încasate, Costel susține că șeful pbliției l-a dat de mai multe ori cu capul de capota mașinii după care a continuat să-i aplice lovituri și după ce 

au intrat în sediul Poliței. în urma acestor dezvăluiri, IPJ Hunedoara s-a autosesizat și a demarat o anchetă internă. Potrivit SMURD Valea Jiului, pe 25 iunie, data la care Scutaru susține că a fost bătut, a existat o solicitare la Uricani. Paramedicii SMURD l-au găsit pe solicitant pe banca din fața poliției, de unde l-au dus la spitalul din Lupeni.

Korintos 
Argos 
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• Raiduri. Forțele americane $i irakiene 
au ucis sâmbătă dimineața 26 de teroriști 
și au arestat 17 suspecți în timpul unor 
raiduri împotriva unor persoane care 
aveau legături strânse cu rețelele teroriste 
Iraniene, la Sadr City, bastion șîit din Bag
dad. Cele două raiduri au vizat celule se
crete teroriste la Sadr City.

Acces interzis
Maine (MF) - Președintele american, George 

W. Bush, a interzis, vineri, accesul în Statele Unite a oficialilor sirieni și libanezi acuzați de Washington că subminează Guvernul libanez, a anunțat Casa Albă. Lista oficialilor îi include pe directorul serviciilor secrete militare din Siria și pe un consilier al președintelui sirian, Bashar al-Assad.
Bune intenții

Moscova (MF) - Președintele rus Vladimir Putin a declarat că speră că Întrevederea sa cu liderul american George W. Bush va fi una călduroasă și amicală, marcată de respect față de interesele ambelor părți. Putin se va afla la reședința familiei Bush din Maine, pentru o vizită de două zile, in timpul căreia vor fi abordate subiecte cum ar fi proiectul american de scut antirachetă în Europa și propunerea de independență a Kosovo.

Vladimir Putin (Foto: epa)

Mlhal Ungureanu

Alertă maximă in Marea Britank

(Foto: EPA) 

Cap 
de listă 
pentru PE 
Brașov (MF) - Preșe
dintele PNL, Călin Po
pescu Tăriceanu a a- 
nunțat, ieri, după șe
dința BPC al partidu
lui, că fostul ministru 
de Externe, Mihai 
Ungureanu, va fi nu
mărul unu pe lista de 
candidați liberali pen
tru Parlamentul Euro
pean. Tăriceanu a 
afirmat că ședința 
conducerii liberalii s-a 
axat pe problemele 
organizatorice ale 
partidului pe perioa
da vacanței parla
mentare: în ceea ce 
privește criteriile de 
alegere a candidaților 
PNL pentru europar- 
lamentare, Tăriceanu 
a susținut că aceștia 
trebuie să fie „capa
bili la nivel euro
pean" și „cu o con
duită ireproșabilă", 
precizând că persoa
na care va fi în capul 
listei PNL va fi fostul 
ministru de Externe, 
Mihai Ungureanu.

■ Atacul din Glasgow și 
incidentele de la Londra 
au ridicat nivelul de 
alertă teroristă.Londra (MF) - Nivelul de alertă teroristă din Marea Britanie a fost ridicat la maxim, respectiv la „critic”, a anunțat Guvernul, după ce poliția a declarat că există legături clare între atacul de pe aeroportul din Glasgow șl incidentele cu mașini-capcană de la Londra.Potrivit Reuters, doi bărbați, dintre care unul cu arsuri grave, au fost arestați sâmbătă, la Glasgow, in Scoția, după ce au intrat cu un vehicul de teren în partea frontală a principalului terminal al aeroportului, autoturismul luând foc după ciocnire.Șase persoane au fost transportate la spital, iar bărbatul arestat se află în stare critică. Alte două persoane au fost arestate ulterior, pe o autostradă din nordul Angliei.Potrivit unor surse citate de CNN, ar exista și un al cincilea suspect, al cărui cadavru s-ar afla în mașina Jeep Cherokee folosită în atac.Premierul britanic, Gordon Brown, care a preluat conducerea Guvernului miercuri, de la Tony Blair, a convocat o reuniune a comitetului de criză surpanumit Cobra, pentru a discuta despre modul de gestionare ă situației, un prim test major al noii guvernări. Aceasta este cea de-a

Nivelul alertei de securitate a fost ridicat la maxim, respectiv la 
„critic", ceea ce presupune că producerea unor atacuri ulterioare 
aste așteptată în mod Iminent (Foto: epa)treia reuniune a Cobra în decurs de 36 de ore.
Atacuri Iminente

La Londra, poliția a cercetat sutele de ore de înregis

trări ale camerelor de supr veghere și patrule suplime tare au fost desfășurate ] străzi, după descoperirea, \ neri dimineața, a unul vel cui plin cu 60 de litri de cor bustibil, câteva butelii de gi și o cantitate impresionau de cuie. Un al doilea Mere des plin cu gaz șl cuie a fo descoperit ulterior, parcat I câteva sute de metri de pr mul. Pe fondul temerile privind securitatea naționali aeroportul din Liverpool fost închis sâmbătă din cauz descoperirii unui vehicul sui pect. Măsuri de securitat sporite au fost luate pe aere porturile Newcastle și Edlr burgh, unde accesul autoti rismelor a fost restricționat

Dispărut în CipruNicosia (MF) - Un diplomat american, aflat în post în Cipru, a dispărut fără urmă de peste 48 de ore, a anunțat ambasada americană. Tom Mooney, atașat militar al ambasadei americane la Nicosia, capitala insulei, a dispărut de joi, de când nu se mai știe nimic despre el.Ciprul este considerat un loc foarte sigur pentru diplomați, atacurile împotriva personalului ambasadelor străine fiind destul

Cu mic, cu mare Tânăr palestinian, susținător al Fatali, participând bl funeraliile a patru milîtanți din ta
băra al-Maghaze, situată în centrul fâșiei Gaza. Cei patru au fost uciși ieri 
tn nrma unui raid aerian al armatei 
KbhSOB. (Foto: EPA)
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Ministerul de Interne de la Londra a ridicat nivelul alertei de securitate la maxim, respectiv la „critic”, ceea ce presupune că producerea unor atacuri ulterioare este așteptată în mod iminent.Atacul din Glasgow, pe care șeful administrației scoțiene l-a descris drept un „incident terorist”, a intervenit la 36 de ore după ce poliția a dejucat un posibil complot al-Qaida în care două mașini încărcate cu combustibil, butelii de gaz și cuie au fost abandonate în centrul capitalei, pentru a fi detonate.Tot ieri, Poliția Metropolitană a declarat că a arestat cinci persoane „în legătură cu evenimentele de la Londra și Scoția din 29 și 30 iunie”.

Neintimidați 
de terorismLondra (MF) - Premierul britanic Gordon Brown a declarat, ieri, că Marea Britanie „nu va ceda și nu va fi intimidată” de' terorism, care reprezintă un „act diabolic, care nu poate fi niciodată justificat din. punct de vedere religios”.Adresând un mesaj teroriștilor, Brown a declarat într-un interviu acordat BBC că Marea Britanie „nu va ceda, nu va fi intimidată și nu va permite oricui să afecteze modul de viață britanic”.„Trebuie să fim în permanență vigilenți, în alertă

Premierul britanic Gordon
Brown (Foto: EPA)în orice moment”, a adăugat el.Terorismul „este un act diabolic care nu poate fi niciodată justificat din punct de vedere religios", a precizat el, adăugând că terorismul reprezintă o a- menințare.

Portugalia a preluat șefia UE
■ Portugalia prevede o 
redactare rapidă a nou
lui Tratat, condiționată 
de un consens polonez.Lisabona (MF) - Portugalia a preluat, ieri, președinția semestrială a UE cu speranța încheierii, în cursul a cel mult patru luni, a procesului de redactare a noului Tratat care va înlocui Constituția, cu condiția evitării unor noi neînțelegeri cu Polonia.Premierul portughez Jose Socrates s-a declarat încrezător, apreciind că a primit, grație consensului la care au ajuns cele 27 de state comunitare în cursul summitului european din 21-22 iunie, un mandat clar și detaliat privind conținutul noului tratat menit să faciliteze procesul decizional la nivelul UE și să pună capăt crizei instituționale generate de votul nega

tiv al electoratului francez și olandez. El a recunoscut însă ceea ce a fost calificat recent drept o „neînțelegere” cu frații gemeni Kaczynski care conduc Polonia.Vineri, premierul polonez Jaroslaw Kaczynski a cerut o 
W.................................

Jose Socrates

Cred că am ajuns la 
un excelent acord și 
că acum trebuie 
doar să îl încheiem 
fi cred că nu vom 
mai avea dificultăți 
cu Polonia.

........................................................... n clarificare privind „compromisul de la Ioanina”, un mecanism adoptat de cele 27 de state membre la summitul de la Bruxelles și care urmează să fie implementat începând cu anul 2017 pentru a evita blocarea noului sistem de vot al dublei majorități prevăzut

de Tratat de către Polonia.Acest mecanism permite statelor membre aflate în minoritate să amâne provizoriu adoptarea unei decizii aprobate de majoritate. Kaczynski a declarat că a primit asigurări verbale din partea partenerilor săi că această amânare poate merge până la doi ani, în timp ce textele adoptate la Bruxelles menționează „un termen rezonabil”.Socrates a declarat, sâmbătă, că această „neînțelegere trebuie clarificată imediat”.Oficialii portughezi nu prevăd momentan nici data, nici locul ceremoniei de semnare a noului Tratat care ar demara procesul de ratificare în fiecare stat comunitar.Obiectivul este ratificarea Tratatului până la jumătatea anului 2009 cu scopul de intra în vigoare înainte de alegerile europene programate în luna iulie a aceluiași an.
Referendum la Târgu-Mureș

Referendumul pentru 
autonomia Ținutului 
Secuiesc începe azi la 
Târgu-Mureș.Târgu-Mureș (MF) - Consiliul Național Secuiesc organizează, începând de astăzi, la Târgu-Mureș, un referendum pentru autonomia Ținutului Secuiesc.Acțiunea a fost deschisă o- ficial, sâmbătă, de forumul „Din Transilvania în Europa”, organizat de candidatul

independent pentru Parlamentul European, episcopul Tokes Laszlo, și de cele șase organizații maghiare care îl susțin - Uniunea Civică Maghiară, Consiliul Național Secuiesc, Consiliul Național al Maghiarilor din Transilvania, Consiliul Tineretului, Maghiar, Tineretul Maghiar Ardelean și Asociația Civică Maghiară din Bihor.Referendumul va fi susținut și de președintele UDMR Târgu-Mureș, David Csaba, care a promis sprijin inclusiv

din punct de vedere logistic, potrivit secretarului Biroului Permanent al Consiliului Național Secuiesc, Andrassy Arpad.Europarlamentarul Kelemen Attila, președintele Uniunii Democrate Maghiare din Mureș, a declarat că organizația a luat decizia de a nu susține referendumul, dar nici nu îl va bloca și că, dacă UDMR Târgu-Mureș a luat decizia de a susține acțiunea, a făcut-o „în baza autonomiei pe care o au filialele”.

Vot de 
încredereBrașov (MF) - Liberalii au acordat, sâmbătă, în ședința Delegației Permanente a formațiunii, un vot „concludent” de susținere în favoarea miniștrilor liberali, a declarat președintele PNL, premierul Călin Popescu Tăriceanu.„Am pus problema susținerii Cabinetului Tăriceanu de către Delegația Permanentă, iar votul a fost unul concludent - numai trei abțineri, restul în favoarea echipei. Astfel, toți miniștri se bucură de susținerea partidului și de încrederea mea”, a declarat Tăriceanu.Potrivit unor surse liberale, la vot s-au abținut Radu Stroe, Vlad Moisescu și Ioana Costes- cu, vicepreședintele PNL sector 1. Liderul liberal a adăugat că, în pofida votului Delegației, nu va „desconsidera” modul în care este perceput fiecare ministru. în privința guvernării, Tăriceanu a dat asigurări că va rămâne la Palatul Victoria câtă vreme nu va fi silit să facă „compromisuri”.„Cât timp nu vom face compromisuri, vom sta la guvernare. Cota unică, de exemplu, dacă ni s-ar cere să renunțăm, sau dacă Parlamentul ar impune acest lucru, Guvernul demisionează”, a mai precizat Tăriceanu.
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• Drept. Consumatorii casnici au asigurat, începând din această lună, dreptul legal de a selecta furnizorii de energie electrică și gaze naturale, pe fondul intrării în vigoare a reglementărilor privind deschiderea completă a pieței de profil. (C.P.)
• Scumpiri. Tarifele la cazare pe litoral au crescut cu 15%. Astfel, o cameră la o vilă turistică poate fi închiriată cu minim 75 lei/noapte. Țigările se vor scumpi cu 0,2-0,3 lei pachetul pentru că acciza a fost majorată cu 21% începând din luna iulie. (C.P.)

Nuntași duși cu... pluta!

Lovit de trenDeva (T.S.) - Circulația trenurilor a fost oprită, sâmbătă în jurul orei 11:00, mai bine de 45 de minute după ce un tren accelerat a lovit o persoană în apropierea gării Deva. Din primele cercetări ale polițiștilor hunedoreni se pare că victima, un bărbat a cărui identitate nu se cunoaște încă, se afla într-o stare avansată de ebrietate. „Presupunem că este vorba de o persoană fără adăpost care și-a găsit un loc de refugiu în zona gării. în zilele următoare vom _ încerca să identificăm țj^ărbatul”, declară purtătorul de cuvânt în cadrul IPJ Hunedoara. Cadavrul bărbatului a fost ridicat de către medicina legală.

Seminarii
Deva (C.P.) - Centrul 
de Afaceri Master 
organizează seminarii 
dedicate fondurilor 
structurale și de 
coeziune, ce vor 
avea loc la Deva în 
luna iulie, Tematica 
abordată se referă la: 
cum se elaborează o 
cerere de finanțare 
pe Fonduri Struc
turale și de Coeziune 
2007-2013 (4-6 iulie) 
și achiziții publice 
25-27 iulie. „De o 
importanță vitală, 
după elaborarea 
documentației pen
tru accesarea fon
durilor și după Con
tractarea fondurilor, 
în implementare, cea 
mai mare problemă 
se ivește în procesul 
de achiziție", a 
declarat Flavia Arșoi, 
directorul 
Centrului.

Cei care au trecut testele iși exprimă, in aceste 
zile, opțiunile pentru liceu

înscrierile la liceuDeva (S.B.) - Absolvenții de gimnaziu care vor să-și urmeze studiile la liceu au început, din data de 30 iunie, completarea fișelor de înscriere. înainte de completare, ei ar trebui să iși verifice șansele folosind aplicația „Orientare Admitere 2007”, de pe site-ul http://www2.portal.edu.ro. Pe acest site pot căuta și ordona specializările și pot tipări fișele de înscriere completate. Pentru completarea fișelor cu opțiuni în vederea admiterii în licee sau școli de arte și meserii (SAM-uri) ei vor merge la școlile absolvite, împreună cu părinții și vor fi ajutați de către diriginți, pentru a înscrie corect codurile liceelor apărute în broșurile de admitere. Completarea se face până în 6 iulie, iar procesul de repartizare computerizată va demara în 13 iulie. Pe site-ul http:// admiteri.edu.ro este postată lista liceelor din județul Hunedoara, același site cuprinzând și afișajul rezultatelor la Testele naționale 2007.

■ Doi hunedoreni, 
proaspăt căsătoriți, și- 
au oficiat cununia reli
gioasă pe o plută.

Tiberiu Stroia
tlberlu.strala^lnformmed la.roTisa .- Doi membri ai Asociației de Ecologie și Intervenții în caz de Inundații Petro Aqua Petroșani au ținut să-și oficieze cununia religioasă pe o plută. îmbrăcați în straie specifice zonei, mirele și mireasa și-au îmbarcat nuntașii pe plute și au plecat pe Mureș. Mai dificil a fost pentru preotul Valentin Popa care este la prima oficiere de acest gen. „A fost greu să-mi țin echilibrul dar am reușit să ofer binecuvântarea acestei căsătorii”, a spus preotul. Proaspeții căsătoriți, Gheor-
Dezamăgire cruntă la BacDeva (S.B.) - Potrivit autorilor variantei mult discutate de la bac, „la sfârșitul liceului elevul este sau ar trebui să fie capabil să identifice ideea de bază a unei afirmații critice care nu reprezenta o cerință în sine”. Elevii susțin însă că pentru această cerință nu a existat bibliografie. însuși criticul literar Nicolae Mano- lescu a afirmat că „subiectul este foarte dificil pentru bacalaureat, mai ales în absența bibliografiei critice”. Profesorii de specialitate spun și ei că subiectele au fost foarte dificile, notele vor fi mici, iar elevii de la specializările tehnologice au întâmpinat mari dificultăți în rezolvarea acestora. Părerile
Moții s-au întâlnit cu istoria
■ Câteva sute de moți 
s-au adunat, ieri, pen
tru a-l omagia pe 
Avram lancu.După Piatră (T.S.) - Aflată la cea de-a 35-a ediție, sărbătoarea „întâlnirea moților

Depuneri de coroane (Foto: t Mânu)

Liber la detectoare radarBucurești (M.F.) - Șoferii vor avea dreptul să folosească în continuare detectoarele radar, modificările operate de Guvern asupra Codului Rutier nefăcând referire la normele legale carâ permit șoferilor să utilizeze astfeî de aparate. Șeful Poliției Române, chestorul principal Dan Fătuloiu, declara la începutul lunii iunie că s-a elaborat un set de propuneri

însurățeii au spus "DA" pe apă (Foto: T. Mânu)ghe și Nicoleta Busioi, în vârstă de 46 respectiv 40 de ani, au ținut să-și oficieze cununia religioasă în acest fel pentru a atrage atenția asupra unei tradiții vechi de 500 de

apărute pe portalul publicației „Cuvântul liber”,www.huon.ro, spun și ele foarte multe vizavi de controversata temă:***— „Oare știu? Fraților, trebuia să copiați pe rupte... cel puțin eu asta am făcut!... Sunt campion la așa ceva... Hai liberare!...” (Campionu1,30.06.2007, Ora 13:24)***— „Ce se alege de noi??? Să meargă ... cu subiectele lor... Ce naiba vor să facă cu noi, ca viitori muncitori ai acestei „minunate” țări? Ai mei simt profesori de română și mare lucru dacă nu pleacă din învățământ cu nebunii ăștia 
cu istoria” s-a desfășurat după atmosfera tipică de bâlci. Câteva sute de moți au „măr- șăluit” prin Soare printre tarabele care expuneau șlapi, tricouri sau arme de plastic de toate calibrele pentru ca apoi să-și întindă păturile pe dealurile din jur. Atmosfera 

de modificare a legislației rutiere, referitoare inclusiv la interzicerea folosirii detectoarelor radar, pe motiv că utilizarea acestora ar fi sancționată „în toată Europa”. Reprezentanții ACR au protestat față de intenția poliției de interzicere a detectoarelor radar, ’ arătând că măsura nu va contribui la reducerea numărului de accidente de circulație. 

ani. Plutăritul. „Suntem membri ai acestei asociații care-și propune reînvierea unei tradiții. De aici, din satul Tisa, unde noi ne-am unit destinele se pleca în urmă cu 500 de ani
'L i i

Bacalaureat trist după proba scrisă la română (Foto: t Mânu)de la București!... Halal învățământ!” (Specialistu’, 30.06.2007, Ora 09:35)***— „Inimaginabil! Cel mai nașpa subiect din ultimii ani... Pun pariu că nici ministrul nu știe nimic de tradiționalism...” 
de bâlci a fost întreruptă de parada militară și de discursurile politicienilor locali. Și dacă prefectul județului a avut un discurs moderat, președintele Consiliului Județean, Mircea Moloț, a ținut să precizeze, printre altele, că în cei trei ani de mandat a făcut numeroase investiții în zonă. Ca și cum banii ar fi provenit din buzunarul propriu. în rest, miros de mititei, bere multă, tineri pe jumătate chercheliți și emblema cu Avram lancu mișcându-se în bătaia vântului.Mai trebuie precizată și aplicația vânătorilor de munte, singurul lucru care a reușit să atragă atenția tuturor celor prezenți. Cât despre pompierii militari prezenți la manifestare, aceștia au avut parte de un exercițiu real. Și asta după ce, undeva pe un deal, cineva a aprins un foc care s- a extins și a aprins vegetația din jur. www.huon.ro 

EXE DE AVION la cele mal mici preturi!

&

JȘEJIR
^- Litoralul Românesc de la 
^gtttrclalde la 99 € +299 lei

*

+ 199 «el

125 lei

cu pluta pe Mureș până în Ungaria. în plus vrem să tragem un semnal de alarmă asupra ecologizării acestui râu”, a spus mirele.
Cel mai tânăr plutașAsociația plutașilor are un membru care iubește la nebunie plimbarea cu pluta. Beatrice are numai cinci anișori și este plutaș de la vârsta de un an! „Botezul” adevărat l-a avut în urmă cu un an. „Veneam cu plutele pe Mureș, iar Beatrice ațipise pe lada cu alimente care se află la marginea plutei. La un moment dat s-a întors în somn și a căzut în apă. Purta vestă de salvare deci nu era nici un risc. Dar ea, cum era somnoroasă, nici nu a realizat ce se întâmplă. Am scos-o din apă și s-a culcat înapoi. E un plutaș adevărat”, este de părere mirele.

(Anonim, 29.06.2007, Ora 14:47) ***— „Succes la copiat...” (Anonim, 29.06.2007, Ora 14:00)Părerile apărute sunt mult mai multe, însă indignarea revărsată prin cuvintele scrise nu ne-a permis să le publicăm.

Exercițiu militar (Foto: T. Mânu)

La iarbă verde ’ (Foto: T. Mânu)

Demonstrație (Foto: T. Mânu)

%

http://www2.portal.edu.ro
admiteri.edu.ro
http://www.huon.ro
http://www.huon.ro


Zu» nUfoniil a Republicii Moldova_________________
1504 - A încetat din viață Ștefan cel Mare, domn al
Moldovei î 1457 șl 1504. ____________________

1566 - A încetat din viață astro
logul francez Michel Nostradamus. 
1778 - A încetat din viață scriitorul 
francez Jean-Jacques Rousseau (n. 
28 iulie 1712).
1838 - A apărut, la Brașov, revista 
culturală „Foaie pentru minte. 
Inimă și literatură", sub conducerea

lui George Barițiu._______________________________________ _
1877 - S-a născut poetul și romancierul Hermann 
Hesse, laureat al Premiului Nobel pentru literatură în

anul 1946._________________
1926 - 5-a născut scriitorul și publicistul Octavian Paler 
(m. 2007).________________________________________________
1961 - A încetat din viață Ernest Hemingway, scriitor 
englez, laureat al Premiului Nobel pentru literatură în 

1954 (n. 1899).

VREMEA
14°minim 29°maxim

în general timp însorit. Maxima va fi de 29°C, iar minima de 14°C.Prognoza pentru două zileMarti. Averse de ploaie. Maxima va fi de 28°C, iar minima de 13°C.Miercuri. Cer partial noros. Temperatura maximă va fi de 28°C. Minima va fi de 12°C.
, CALENDAR RELIGIOS

Calendar Creștin Ortodox _____________
Așezarea veșmântului Maicii Domnului; Sf. Ier. luve- 
nalie al Ierusalimului; Sf. Voievod Ștefan ce Mare.

Calendar Romano-Catolic _____ • ____
Ss Otto, ep.; Blandiana m.

Calendar Greco-Catolic _______________________
Depunerea veșmântului Preasfintei Fee Maria în capela 
din Blahena.
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Energie electrică___________________ _________ - -j
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă în 
vederea executării de lucrări programate, între orele: 
8.00-14.00 în Pricaz, Costești-Deal, Fântâna, Vadu

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725

Urqențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956

Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

Soluția integrantei din numărul 

precedent: I - U - A - S - ÎNCLINA

TĂ - COMA - URA - TOT - POZA

- VIRAJ - MF - NOTE - ALBA - 

IAMB - AER - ZA - FALS - S - 

TG - TA - GO - BARA - UMOR - 

U - IMORALI - TOM - B - RÂUL

- RASNI - LAIC

Dobrii, Cârnești, Chitici.
8.00-15.00 în localitatea Stănija.
Valea Jiului:
8.00-14 00 în Petroșani, Str. Cucului, satul Dâlja Mică; 
Petrila, cartierul 8 Martie, bl.1, bl.2, bl.3, bl.5, bl.44, 
bl.47, bl.48; tupeni, Str. Vâscozei. bl.1, bl.2. bl.6, Str. 
Plopilor, bl.1, bl 3. bl.4, bl.5, bl 6; Uricani, str. Mailat. 
B-dul. Muncii,
12.00-15.00 în Vulcan, str. Mihai Viteazul, bl.D4, bl.D5, 
bl.D6.
9.00-11.00 în Lupeni, Str. Gorunului, bl.1, bl.2, bl.5, 

bl.7, bl.8, bl. 10.

Gaz
Astăzi furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

I Apă _______________ ______ •_______ ____________
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă între 

orele:
i 8.00-15.00 in Deva, pe străzile I.M. Klain, M. Eminescu 

(până la Bachus), Al. Armatei și împăratul Traian, pen

tru remediere branșament spart. Afectează și PT17,
j PT40A, PT16, PT7, PT43.
, 9.00-15.00 în Hunedoara, pe străzile Buituri, Izvoru

lui, Gr. Preoteasa, pentru remediere avarie pe str. Bui
turi nr. 58. și pe str. M. Viteazul la bl. C11, C12. pen
tru reparare vană la bl. C11

---------------------- --------------------—-----—---------------------------------------------

REȚETA ZILEI

Ciorbă de perișoare
Ingrediente: 3 litri apă, 300 g carne de vită, 200 g 
oase de porc, 2 cepe, 2 morcovi, 1 țelină, 1 păstârnac, 
100 g orez, 30 ml ulei, 400 g roșii, 2 ouă, sare după 
gust, o legătură de leuștean, 500 ml borș.
Mod de preparare: Punem oasele să fiarbă aproxima
tiv 2 ore în apă, adăugăm sare după gust. în zeama 

obținută după strecurarea fierturii se pun în continuare 
la foc legumele, spălate și tăiate în cubulețe, ceapa 
tocată, apoi punem sare și uleiul. în acest timp carnea 

se toacă și se .amestecă cu oul, zarzavaturi, orez, sare 
și piper, și se fac perișoarele. Acestea se pun la fiert 

cu zarzavatul După o jumătate de oră se adaugă 
roșiile, iar la urmă borșul clocotit și verdeața tocată.

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

7:30 TeleMatinal 
10:00 Ne vedem la... TVRI

Talk-show (r)
11:00 Sănătate pentru toții 

(r)
11:30 Deliciile bucătăriei 

(doc.)
12:00 Garantat 100% (r) 
12:55 Patrula de mediu 
13:00 Hannah Montana (ep.
▼ 01, comedie, SUA,

2006). Cu: Miley 
Cyrus, Emily Osment 

13:30 Desene animate.
Robin Hood 

14:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo 

15:00 Teleshopping 
15:30 Kronika. Emisiune în 

limba maghiară 
17:00 Isabel, în căutarea
▼ □iubirii (ep. 1, dramă,

Venezuela, 2004). Cu: 
Ligia Petit, Pedro Ren
don, Caridad Canelon 

18:00 Justiție militară (ep.
01). Cu: David James 

Elliott, Catherine Bell 
19:00 Jurnalul TVR

20:20 Forsyte Saga

B(ep. 1, Marea Britanie, 
2002). Cu: Damian 
Lewis, Rupert Graves, 
Gina McKee. R.: 
Chrispopher Menaul, 
Dave Moore 

21:25 Faimoșii cu Măruță și 
loga 

22:35 Agenda Sibiu (r) 
22:45 Jurnalul TVR. Sport

Meteo 
23:20 Nocturne. Invitat: Boc- 

sardi Laszlo, regizor.
0:15 Modă și Muzică sub 

stele. Sibiu 2007 (r) 
1:25 Justiție militară (r) 
2:15 Jurnalul TVR (r). 

Sport Meteo
3:20 Departe, prin țări 

străine... (film, r)
500 Isabel, in căutarea
0 iubirii (r) 

5:55 Deliciile bucătăriei
(reluare)

630 Sănătate pentru toții
(reluare)

7:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
10:00 Doc Hollywood (film, 

r)
11:45 Meseriașii (r)
12T Emmeraale - Afaceri 

de familie (s, dramă, 
Marea Britanie). Cu: 
Elisabeth Estensen, 
Mark Chamock, John 
Middleton, Charlie 
Hardwick

13:00 Știrile ProTv 
13:45 Drumul spre victorie 

(film, r)
16S Tânăr și neliniștit (s). 

Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman 

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
1745 Om sărac, om bogat 
“ (serial, comedie). Cu: 

Horia Brenciu, Șerban 
lonescu, llinca Goia, 
Cristina Deleanu, Clau
dia leremia

18:50 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport. 

Vremea

20:30 Dreptate pentru cei
Ode dincolo (thriller, 

Canada, 2006). Cu: 
Catherine Bell, Mark 
Humphrey
- Sport

2230 Știrile ProTv 
23:00 CSI: New York -

BCriminaliștii (s). Cu: 
Gary Sinise
- Vremea

0:15 Călătorii In necunos-
Bcut (s, SUA, 2005). Cu: 

William Fichtner, Eddie 
Cibrian, Kari Matchett, 
Lisa Sheridan

1:10 Omul care aduce 
cartea (r)

1:15 Știrile ProTv
230 Vedere de pe bloc (r) 
3:30 CSI: New York -

BCriminaliștii (r)
430 Stilul Oana Cuzino (r) 
500 kstrin Trvi (r)
530 La Bloc (r)
630 Emmmfate - Afaceri 
BdetanSe (r)

6:00 în gura presei 
cu Mircea Badea. 
Revista presei

7:00 Matinal: 
Dimineața devreme 
cu Cristina Cioran 
și Dan Capatos

9:00 în gura presei 
(reluare)

10:00 Concurs interactiv 
1100V.I.P.

(film serial)
12 $8 Tinerii mușchetari 

(reluare)
13» Observator cu Simona 

Gherghe
13:45 Caramuru

(comedie, Brazilia, 
2001).

„ în distribuție: Selton 
Mello, Camila Pitanga, 
Deborah Secco, Tonico 
Perreira. R.: Guel 
Arraes

16:00 Observator cu Simona
Gherghe

17:00 9595, te îhvață ce să 
faci

19:00 Observator cu
Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport.
Meteo

20:30 Rețeaua
5 (thriller, SUA, 1995). 
Cu: Sandra Bullock, 
Jeremy Northam, Den
nis Miller, Diane Baker. 
R.: Irwin Winkler 

23:00 Observator cu
Andreea Berecleanu și 
Andrei Zaharescu.
Sport. 
Meteo

24ț8 Vrăjitoarea (serial, 
thriller, Marea Britanie, 
2004). Cu: Christina 
Cole, Jamie Davis, 
Michael Fassbender, 
Geraldine James, 
Joseph Morgan, Jemi
ma Rooper. R.: Brian 
Grant

1OO Huff (serial, dramă, 
«SUA, 2004). Cu: Hank 

Azaria, Paget Brew
ster, Anton Yelchin, 
Andy Comeau

200 Concurs interactiv
300 9595 (r)
500 Vrvere (s)
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Berbec

Ai idei dintre cele mai năstrușnice. Tot ce este nou, ciudat 
în jurul tău te fascinează. Este posibil ca astăzi să fie nece
sar să porți o discuție cu un prieten în public.
Taur

O relație foarte importantă, probabil cu o persoană mai 
în vârstă, îți va ocupa cea mai mare parte a timpului liber. 
Va apărea o competiție între tine și un coleg de facultate.

Gemeni

Informațiile pe care le strângi de atâta vreme vor începe 
să se dovedească folositoare. Vei avea tendința să te as
cunzi în activitățile cotidiene. Relația de cuplu merge bine.

Rac

Azi vei avea de dus la bun sfârșit o activitate. Nu ezita să 
ceri ajutorul prietenilor sau al celor cu mal multă experiență 
ca tine. Acordă mai multă atenție prietenilor apropiați.

Leu

Astăzi vei veni cu o serie de idei inovatoare atât la muncă, 
cât și pe plan sentimental. Chiar dacă ceilalți nu le vor 
accepta imediat, doar cu ajutorul unei munci grele de 
convingere.

Fecioară

Munca și familia îți vor ocupa toată ziua. Te afli într-un 
moment de răscruce^ iar de alegerea pe care o vei face 
depinde viitorul tău. încearcă să îți apreciezi corect toate 
abilitățile.

Balanță

Ai foarte multă energie, mare parte fiind canalizată către 
activități care te promovează pe tine în ochii superiorilor. 
Disciplina nu este o problemă pentru tine, o poți dovedi.

Scorpion

Dacă lucrezi în domeniul vânzărilor, astăzi este ziua ta cea 
mai norocoasă. Cu cea mai mare ușurință vei reuși să închei 
contracte de colaborare fenomenale. Nu te culca tot tim
pul pe o ureche.

Săgetător

O zi în care ești plin de energie. Ești foarte productiv mai 
ales dacă lucrezi alături de un grup. Seara vei fi Invitat la 
un sport, alături de prieteni și de colegii tăi de serviciu.

Capricorn

Ești foarte sociabil cu cei din jur, chiar și cu cei care în mod 
normal te enervează foarte tare. Păstrează-ți atitudinea 
optimistă și profită din plin de starea de bine pe care o ai 
de mult.

Vărsător

Acordă mai mulă atenție partenerului dacă vrei să te bucuri 
și tu de înțelegerea celui de lângă tine. La serviciu lucrurile 
merg bine, cu toate că uneori ai impresia că ești singurul 
care face toată munca.

Pești

Azi ai o stare nu tocmai plăcută, oboseala te cuprinde și 
nu știi cum să te mai împărți. încearcă să nu clachezi acum, 
nu mai ai mult timp și tot efortul tău va da roade.

I
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9:00 Pofta bună! (r) 9:30 Jur
nalul Euronews pentru Româ
nia 9:45 Orășelul nostru drag 
(s) 10:10 Plaja lui Măruță 
12:00 Poirot (s) 13:00 Spell
binder: o lume nouă (s) 13:30 
ABC... de ce? 14:30 Tradiție și 
meșteșug. Lăutarii (doc.) 
15:00 împreună în Europa. 
Em. pentru rromi 16:00 Jur
nalul TVR (r) 16:20 Descoperă 
românii 16:30 Autostrada 
TVR. Magazin regional 18:00 
Jurnal regional 18:30 Replay. 
Legendele fotbalului românesc 
19.00 EU-RO Case 19:30 
Campionatul de comedie (r) 
20:00 Celebritățile timpului 
tău 20:10 Farmece (s) 21:00 
Ora de știri 22:10 Inimi flă
mânde (comedie, SUA, 2002) 
23:45 Colecționarul de suflete 
(s) 0:45 Orășelul nostru drag 
(s,r)

8:00 Mr. Bean (s) 8:30 Poftă 
bună cu Jamie Oliver 9:00 
Dimineața cu Răzvan și Dani 
11:00 Marker (s). 12:20 Look 
who is winning 13:00 
Teleshopping 14:30 Agenția 
de turism 15:00 Sare și piper 
16:30 Lola (s, dramă, Franța, 
2003). Cu: Blandine Bury, Cyril 
Mourali, Jean-Francois Palat- 
cio 17:30 Naționala de bere 
18:30 Știri Național TV 20:00 
țara Iu1 Papură Vouă (diver
tisment) 20:15 Echipa de 
investigații 22:00 Miezul pro
blemei 24:00 Film artistic

10:00 Partenera lui Moș Cră
ciun (film de familie) 12:00 Teo 
(r) 13:15 Prăjiturică (s) 13:45 
Droopy, maestrul detectiv (s) 
14:15 Entertainment News (r) 
14:30 Iubire in lumina reflec
toarelor (r) 15:00 Rebel in Ca
lifornia (r) 16:00 Seaquest (s) 
1700 Seinfeld (r) 18:00 Walk 
er,-’polițist texan (s) 19:00 Te
rapie intensivă (s) 2000 Enter
tainment News 20:20 Ally 
McBeal (s) 21:30 Doi bărbați 
și jumătate (s) 22:00 Legea 
marțială (acțiune)

6:00 Blestemul rochiilor 
Prințesei Diana (doc r) 7:00 
Răzbunarea Victoriei (r) 8:00 
Daria, iubirea mea (r) 9:00 
Căpșune cu zahăr (s. Portu
galia, 2003) 10:15 Gitanas (s) 
12:30 Inocență furată (s) 1330 
Prizoniera (s) 15:30
Răzbunarea Victoriei (s) 17:30 
Poveștiri adevărate 1830 Bet
ty cea urâtă (s) 19:30 Tequila 
cu suflet de femeie (s) 2030 
Numai iubirea (s) 21:45 Zorro 
(s) 22:45 Poveștiri de noapte 
23:15 Clona (s) 0:15 Prizoniera 
(r) 2:00 Poveștiri adevărate (r) 
2:45 Numai iubirea (r) 3:45 
Poveștiri de noapte (r)

730 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Fiorentina 8:25 
Levintza prezintă (r) 9:45 Al 7- 
lea cer (s, r) 10:45 Teie RON 
12:25 Quizzit 14:05 Dragoste 
și putere (s) 14:40 Un min
cinos sentimental (comedie. 
Australia, 1991) 16:25 Al 7- 
lea cer (s) 17:25 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r) 18:00 Focus 1930 
Ciao TV (r) 20:00 Medium (s) 
21:00 Curat, Murdar? - Nou! 
22:00 Trăsniți în N.A.T.O. 
22:30 Focus Plus 2330 Totul 
despre sex (s) 24:00 Medium 
(r) 1:00 Interviurile Cristinei 
Țopescu (r) 2:00 Focus (r) 300 
Trăsniți în N.A.T.O. (r)

7:00 Matinal 710 10:00 
Căminul de cinci stele (r) 
1030 Totul despre casa mea 
(r) 11:00 Ne privește. Cu Ali
na Stancu 12:00 Știri 13:05 
Calea europeană 14:35 
Lumea cărților 15:40 Tuning 
Show (r) 16:00 Nașul. Talk
show cu Radu Moraru (r) 
18:00 6! Vine presa! Cu Livia 
Dilă și Nzuzi Mbela 20:00 
Război în bucătărie (dramă, 
România, 2001). Cu: Gheo- 
rghe Dinică, Ovidiu Niculescu. 
R.; Marius Bama 22:00 Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraru 
24:00 Interzis. Cu Laura 
Andreșan

06.30-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

7:50 Soția partenerului meu 
(thriller. Franța, 2005) 9:20 
Graffiti Bridge (muzical, Marea 
Britanie, 1990) 10:50 Unde vei 
fi poimâine? (acțiune, SUA
2004) 12:55 Ce-ai făcut?! 
(comedie, SUA, 2006) 14:25 
Formosa (comedie, SUA,
2005) 15:55 Vă găsesc fer
mecători (dramă, Franța, 
2005) 17:35 Casanova (come
die, sua, 2005) 20:00 Crimă 
în garnizoană (thriller, SUA, 
2005) 2130 Studio 60 (Ep. 9, 
dramă, SUA, 2006) 22:15 
Echipa America: Jandarmul 
mondial (animație, SUA 2004)

9:00 Realitatea de la 9:00 
10:00 Realitatea de la 10:00 
11:15 Deschide lumea 12:00 
Realitatea de la 12:00 15:15 
Fabrica 16:50 Marfă. Cu Dra- 
goș Bucur 17:00 Realitatea de 
la 17:00 17:45 Editorii 
Realității 18:00 Realitatea de 
la 18:0018:50 Realitatea zilei. 
Cu Răzvan Dumitrescu 2000 
Realitatea de la 20:00 2005 
Realitatea zilei 20:50 Marfă 
21:00 Realitatea de la 21:00 
21:50 Ziarul Realității 22:00 
100% cu Robert Turcescu

8:00 O traversare de iad 900
Automobile americane recon

diționate 1000 Vânătorii de 
mituri 11O0 Mașini pe alese 
12:00 Gigantul aerului: Con
strucția Airbus-ului A380 
1300 Confruntări și fiare vechi 
14:00 O traversare de iad
15:00 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 16:00 Curse 1700 
Drumul spre Le Mans 1800 
Motociclete americane 1900 
Vânătorii de mituri 2000 Cum 
se fabrică diverse lucruri? 
2100 Dudley Moore 2200 Dr. 
G 23:00 Constructorii de 
motociclete 2400 Cum se fa
brică diverse lucruri?



Amptauraa aparatelor radar In date d« 02.07.2007: 
-ON 7: Sldmaj-Ita-Tttlrtjti-Z«m;
- DN 66: Hațeg; «
* DN 66: Sarmlzagatusa;
- (M 705: Rapolt;
- Deva: Bulevardele Decebal, 22 DecemBrie, Nlcolae 
BUcetcu, Calea Zarandulul si str, Mlnal Emln«icu.

Jonglează mai bine cu banii
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In flecare 

bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 șl 9, 
stabilite 
dinainte.
Acestea tre
buie com
pletate cu 
cifrele lipsâ, 
în așa fel 
încât flecare 

număr sâ 
figureze o 
singură da
tă. De ase
menea, ci
frele de la 1 
la 9 trebuie 
să figureze 
o singură 
dată atât pe 
rândurile 
orizontale 
cât șl pe 
coloanele 
verticale ale 
celor nouă 
blocuri luate 
împreună.

ÎNCEPĂTORI

■ Femeile sunt mai 
abile decât bărbații 
când e vorba de inves
tirea banilor.

Clara PAs_________________
clira.pM0informmedla.ro

Deva - Femeile sunt candidatul ideal pentru investițiile pe bursă. Asta cel puțin teoretic, pentru că, practic, numărul femeilor care își plasează banii în acțiuni este redus, atât în România, cât și în lume. „Sunt multe femei care au reușit în afaceri. însă ponderea lor între investitorii de pe bursă este mic. Personal, cred că pot face plasamente mai bune decât băr-

Ovidlu Șerdeanbații. De ce? Au acel al șaselea simț care le ajută să evite pericolul, apoi își controlează emoțiile mai bine decât un bărbat care în general se caracterizează prin impulsivitate, și nu în ultimul rând se

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

începători Avansați

5 1 8 6 2 9 7 3 4
7 6 4 3 5 1 2 9 8
2 9 3 8 7 4 6 5 1
6 8 1 2 3 7 9 4 5
3 2 9 5 4 6 8 1 7
4 5 7 9 1 8 3 2 6
9 7 5 1 B 3 4 6 2
1 4 6 7 9 2 5 8 3
8 3 2 4 6 5 1 7 9

5 9 3 6 7 8 4 2 1
2 1 8 3 4 5 7 9 6
7 4 6 1 0 2 5 8 3
1 3 4 5 8 9 6 7 2
8 7 5 2 6 3 9 1 4
9 6 2 7 1 4 3 5 8
6 2 7 4 5 1 8 3 9
3 5 9 8 2 6 1 4 7
4 8 1 9 3 7 2 6 5

Săptămâna bursieră
■ SIF-urile au fost în 
topul celor mai tran
zacționale pe piață, cu 
un rulaj de 38 mii. lei.
Dana Rus

Deva - în ședința de tranzacționare de luni, indicii BET și BET-C au înregistrat oscilații apropiate de valorile de vineri și au închis ședința mai mult în staționare. Printre cele mai lichide din piață au fost titlurile Băncii Transilvania cu un volum de 3.2 milioane lei și Petrom cu un volum de 1,3 mii lei.Marți au avut loc transferuri pe volume ridicate, în centrul atenției fiind titlurile

SIF 3, care la un moment dat au atins maximul admis de 15%, respectiv prețul de 3 lei pe acțiune. Spre închiderea ședinței cotația s-a mai temperat în jurul valorii de 2.84 lei, pe fondul unor rulaje de 17.4 milioane lei. Și în sectorul bancar au avut loc schimburi pe volume ridicate, pe Banca Transilvania înre- gistrându-se rulaje de aproape 10 milioane lei, iar pe titlurile BRD de aproape 4.5 milioane lei.
SIF3-vedetăDin cauza termenelor de judecată în procesul prin care firma COCOR cere suspendarea majorării de capital social în cazul SIF3, titlurile au fost suspendate de la tran-

Dan Valeudescurcă mai bine în managementul riscului. Ar trebui să profite mai mult de aceste daruri înnăscute!”, a declarat, la Deva, analistul Dan Valeu, cu ocazia înființării Asociației Analiștilor Tehnici din

România, al cărei președinte este.Asociația a fost fondată, recent, de un grup de cunoscători ai analizei tehnice, dintre care trei sunt deveni, fiind singura asociație de gen din țară. „Scopul asociației este promovarea înțelegerii și utilizării eficiente a analizei tehnice prin organizarea de sem- inarii gratuite și cursuri. A- ceasta în perspectiva creșterii numărului de investitori șl a lichidității, precum și a listării de noi societăți pe bursă. Analiza tehnică este un instrument eficient pentru investitor ajutându-1 să ia deciziile oportune referitoare la tranzacțiile bursiere”, susține Ovidiu Șerdean, vicepreședintele AATROM.

Săptămâna trecută, SIF-urile au înregistrat cotații recordzacționare în ședința de joi, restul SIF-urilor apreciindu- se cu peste 3.5%. în ședința bursieră de vineri titlurile SIF3 au luat un avans de 8.79% față de ședința anterioară, valoarea tranzacțiilor pe acest emitent fiind de peste 6.5 milioane lei, iar titlurile TLV au închis pe un nou maxim istoric de 0.845

lei/titlu. De la începutul anului indicii bursieri au înregistrat maxime istorice, indicele BET, în creștere cu 20.07%, a atins valoarea de 9665.61 puncte, BET-C o a- preciere de 30.54% până la valoarea de 6559.52 puncte, iar BET-FI o apreciere de 38.76% până la valoarea de 87432.87 de puncte.
UNIVERSITATEA DE ARTĂ ȘI DESIGN CLUJ-NA POCA

/ UNIVERSITATEA
DE ARTA
ȘI DESIGN 

CLUJ-NAPOCA

Piața Unirii 31, Tel: 0264-591577, 591771

Concurs de admitere 16 iulie - 3 august 2007
Perioada înscrierilor : 16-20 iulie 2007

Facultate Denumirespecializare
FACULTATEA DE Arte plastice
ARTE PLASTICE (cursun de

Tel: 0264-591771

Conservare-restaurare
(cursuri de zi)

Pedagogia artelor 
plastice și decorative 
(cursuri de zi)

Linie de studiu Durata studiilor Nr de locuri 
buget

Pictura 3 ani - 16Pictură murală . 3 an i , 7Sculptura 3 ani 9Grafică 3 ani 14Fotografie-video procesarea •» ■ 14computerizata a imaginiiPictura (la sediul din 3 ani 0djighîșoani) 3 ani 7■ .3 ani 8

N r de Probele de concu rslocuri
cu taxa 1 .Probă generală de desen - proba praclică (probă eliminatorie evaluată cu admis/respins). TOATE SECȚIILE30 2. Examen de-selecție ' * Probă practică: coloare •-* Interviu cu prezentarea mapei cu lucrări practice10 2. Examen de selecție * Proba practică: culoare♦Interviu cu prezentarea mapei eu lucrări practice10 2. Examen de selecție ♦Probă practică: modelaj♦Interviu cu prezentarea mapei cu lucrări practice10 2. Examen de selecție * Proba practică: desen♦ Interviu cu prezentarea mapei cu lucrări practice15 2. Examen de selecție *Probâ  practică: fotografie♦Interviu cu prezentarea mapei cu lucrări practice10 .2. Examen de selecție * Probă practica: culoare♦Interviu cu prezentarea mapei cu lucrări practice, ■ ■ , » ’ ‘V*/"  ___ '__ \ N ’ ..... _ ........___ __  _ _10 2. Examen de selecție ’ Probă practică: culoare' Interviu cu prezentarea mapei cu lucrări practice15 2. Examen de selecție ♦Proba practică: culoare• * Interviu cu prezentarea mapei cu lucrări practice

TOTAL

TOTAL

FACULTATEA DE Arte decorative 
(cursuri de zi)

ARTE

DECORATIVE Șl

DESIGN

Tel: 0264-591771 Design (cursuri de zii

Ceramică, sticlă 3 aniArte textile(design textil și tapiserie) 3 aniAne textile (design-vestimentari 3 anira "» r ” î. 1 ■ 3 ani

HO1010IU 10
2. Examen de selecție * Probă practică: culoare♦Interviu cu prezentarea mapei cu lucrări practice2. Examen de selecție ■ ’Probă practica: culoare ■♦Interviu.cu prezentarea mapei cu lucrări practice2. Examen de selecție *Probă  practică: culoare♦Interviu cu prezentarea mapei cu lucrări practiceS „ ■ ■ •14 20 2. Examen de selecție * Probă practică: desen sau proiectla alegerea comisiei♦Interviu cu prezentarea mapei ai lucrări practice

115 160

7'S97
o

* Nota la Proba practică reprezintă 2/3 din nota examenului de selecție. - , , . .. ....* Nota la Proba orală reprezintă 1/3 din nota examenului de selecție L umăr de locuri finanțate de la buget

CIFRA DE ȘCOLARIZARE PENTRU CANDIDAȚI! DIN ETNIA RROMJLOR SI DIN REPUBLICA
MOLDOVA CARE AU ABSOLVIT LICEE DIN ROMÂNIA, DIN CIFRA DE ȘCOLARIZARE 1

SUBVENȚIONATĂ DE LA BUGETDE Mai SUS Condițiile de admitere sunt aceleași ca pentru candidații români.
CandidațiDin etnia rromilorDin R.Moldova,absolvenți de licee din România

RECLAMĂ

clira.pM0informmedla.ro
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SĂNĂTATE

• Pericol în diaree. Majoritatea medicamentelor pentru diaree sunt fie inutile, fie dăunătoare. Diareea de obicei se vindecă singură, în câteva zile. Pericolul real nu este diareea, ci malnutriția și pierderea de lichide din corpul copilului. (D.l.)
Parazitozele 
intestinaleDeva (D.l.) - Parazitozele intestinale (Viermii intestinali) sunt foarte frecvente și deseori nu sunt tratate deoarece, neavând semne de boală caracteristice, trec neobservate. Ele au însă efecte negative asupra dezvoltării copilului. Copilul mic trebuie învățat să se spele pe mâini cât mai des, mai ales după ce s-a jucat cu animale. O bună metodă de învățare a copilului mic este exemplul celor mari. Fructele, legumele care se consumă crude trebuie spălate bine, sub jet de apă. Carnea trebuie consumată numai după ce a fost bine pătrunsă (fiartă, prăjită, friptă). Consumul cărnii crude sau numai pe jumătate gătită poate duce la îmbolnăviri cu pa- raziti, ce uneori pot fi mortale (cum este tri- chineloza). Odată depistată o parazitoză intestinală, toată familia respectivă trebuie să urmeze, în același timp, tratamentul prescris de medic.

Terapia 
cu tărâțe
Deva (D. I.) - Pentru 
tonificarea organis
mului aflat în conva
lescență, se fierbe un 
pahar de tărâțe de 
grâu sau de secară în 
2 litri de apă, la foc 
mic, timp de 30 de 

minute. Se adaugă 
200 g de miere și se 
fierbe totul încă 5 

minute. Se păstrează 
la rece și se consumă 
câte o jumătate de 
pahar de amestec, 
de 2 ori pe zi.
Ca ajutor în tratarea 
unor boli de gât, a 
laringiteloc farin- 
gitelor și' a tusei, se 
poate bea apă de 
tărâțe, încălzită, 
în cazul afecțiunilor 

renale este bine să se 
consume de 3 ori/zi, 

’înainte de masă, câte 
o linguriță de tărâțe 
încinse, amestecate 
cu aceeași cantitate 
de miere.
în caz de inflamare a 

splinei, se va opări 
un pahar de tărâțe 
cu puțină apă, 
aplicându-se comp
rese calde în zona 
splinei. Furunculii și 
coșurile pot fi vinde
cate prin aplicarea de 
comprese obținute 
din tărâțe calde, stro

pite cu oțet.

I
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0 boală care strică vacantele
■ Deshidratarea, în 
cazul bolilor diareice, 
poate conduce chiar la 
blocaj renal.

Dana Ioan_________________
dana.ioan@informmedla.roHunedoara - în perioada caldă a anului, una dintre cele mai frecvente boli care afectează copii, adulți și bătrâni deopotrivă este diareea acută infecțioasă. De cele mai multe ori este cauzată de o infecție a intestinelor cu diferiți microbi, dintre care unii se găsesc normal în tubul digestiv al omului, dar care devin agresivi în urma unor greșeli de alimentație. Alți microbi pot fi introduși în organism odată cu apa și alimentele contaminate ori prin intermediul mâinilor murdare. Copiii mici și sugarii sunt mai sensibili la in

fecțiile intestinale. în cazurile de diaree produsă de microbi, de virusuri și de unii pa- raziți, bolnavul prezintă frisoane și febră. Adeseori bolnavul are grețuri, vărsături, indispoziție, stare de oboseală, de epuizare. Cea mai periculoasă însă în acest caz este deshidratarea.„Există tentația, în cazul acestei boli, de a o trata la domiciliu, după ureche, cel mai adesea, pentru că pare o boală simplă. Oamenii sunt tentați în primul rând să administreze antibiotice fără discernământ, apoi să-și cumpere de la farmacie antidiareice. Ambele acțiuni sunt greșeli grave, care nu fac decât să înrăutățească boala. Imodiumul, de exemplu, este un antidiareic care are un efect rapid. Stopând diareea, el favorizează retenția de microorganisme în corp, iar acest lucru poate duce chiar

Dr. Marcela Artean, medic primar boli infecțioase

r *

la septicemie”, spune dr. Marcela Artean, medic primar boli infecțioase. „Primul lucru de care au nevoie bolnavii e hidratarea. Apa plată și minerală sunt cele mai

Copilul bolnav are nevoie de mult mai multă atenție

bune, deoarece conțin săruri, și nu ceaiurile sau sucurile de fructe. în cazul în care bolnavul nu poate să bea lichide, e absolută nevoie să se prezinte la spital, pentru ca acolo să fie hidratat prin transfuzii. Ignorarea unei hidratări suficiente poate condiice bolnavul la un blocaj renal”.
DietaPentru a se însănătoși în timpul cel mai scurt, bolnavul trebuie să urmeze o dietă strictă. în primul rând regim hidric 24 de ore. Abia de ai doua zi se poate mânca supă de pui sau vită, bine sărată, carnea din supă, iaurt simplu, brânză de vaci sau banane. în a treia dimineață de la debutul bolii se recomandă un ou fiert tare, apoi dieta din ziua anterioară. Abia din a patra zi pot fi introduse pâinea și făinoasele.

Albăstrelele sunt indicate în diaree, dispersie, afecțiuni renale și ale vezicii urinare, deoarece au calități antidiareice și diuretice. Se utilizează o infuzie slabă, cu o jumătate de oră înaintea meselor principale.
Uleiuri din plante

Deva (D.l.) - Pentru obținerea oricărui ulei din plante, se pun doi pumni de flori sau plante întregi tăiate mărunt într-o sticlă, umplând-o până la gât, iar deasupra se toarnă ulei de măsline, de porumb sau dovleac, presate la rece, astfel ca untdelemnul să depășească cu două degete plantele. Se
Sunătoarea pun sticlele timp de 14 zile afară, la soare, sau în apropierea unei surse de căldură. Uleiul-de sunătoare se prepară după această rețetă. La două săptămâni împlinite, se filtrează lichidul printr-un tifon, se presează bine plantele, ca să-și lase esența, se pune uleiul de sunătoare în sticle de culoare închisă. E valabil doi ani. Se folosește cu mult succes în răni deschise (plăgi), luxații recente, inflamații ale glandelor și ganglionilor, obraz iritat, dureri de spate, sciatică, reumatism, spondiloză, arsuri de soare, dureri de burtă la copii (se unge pântecul cu ulei), orice afecțiuni ale pielii. în oricare dintre cazuri se masează locul dureros cu ulei, până ce pătrunde adânc în piele.

Accidente casniceDeva (D.L) - Cele mai simple mijloace de prevenire a accidentelor (supravegherea permanentă, educația, îndepărtarea obiectelor periculoase) sunt la îndemâna tuturor părinților. Totuși, dacă s-a produs un accident, luarea unor măsuri corecte este esențială pentru a micșora impactul și urmările acestuia. Este foarte important să rămâneți calm, să liniștiți copilul traumatizat și să nu îl lăsați singur.în caz de intoxicații:Nu provocați vărsătura dacă există urme de arsură pe lângă sau în gură, respirația copilului are miros de benzină sau dacă este inconștient. Dacă și-a pierdut cunoștința, așezați copilul în poziție laterală pentru a nu se îneca cu o eventuală vărsătură. Dacă substanța inger- ată este de tip medicamentos și copilul este conștient, se pot provoca vărsături, dar fără să se întârzie prezentarea la medic. Este foarte important să aflați ce medicament a luat copilul și în ce cantitate, astfel ajutorul de specialitate va fi mult mai rapid și eficient. Dacă copilul este conștient dați-i să bea o cană de lapte sau de apă.
■
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■
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Copiii trebuie supraveght I

i, int. 8811
otita de această OFERTA!

DA □ vreau sâ devin ABONAT, sau să îmi pre
lungesc abonamentul la Cuvântul liber.

Numele
Prenumele
Adresa: Str.

Telefon
da U vreau să primesc în fiecare dimineață, 
GRATUIT, timp de o lună, la adresa de mai sus, coti
dianul Cuvântul liber.

Pe lângă multitudinea de beneficii, Cuvântul Liber îți 
oferă acum un MARE AVANTAJ:

dAi IEFTIN PRIN NOI!
Nu veți simți majorarea tarifelor la Poștă pentru că 
prețul abonamentului la Cuvântul Liber a rămas 
același, pe rețeaua proprie de distribuție!

I
 DISTRIBUȚIE

PROPRIE:

• 1 lună=8,9 lei• 2 luni- 17,8 lei• 3 luni=25,9 lei• 6 luni= 48,9 lei 
a io con 1™

Nr.___ Bl..
Localitatea

Sc.__ Ap.

POȘTA:• 1 lună-10,llei• 2 luni=202 lei• 3 luni= 303 lei• 6 luni= 60,6 lei• 12 luni= 121,2 lei

mailto:dana.ioan@informmedla.ro


CUVAMM era
■ Echipa comunei Ro
mos a câștigat locul I 
în cadrul zonei Geoa
giu a Cupei Primăriilor.

ClPRIAN MARINUȚ
ciprian.marinut@in1ormmedia.ro• Gata vacanța. Lotul de jucători al Cor- vinului se va reuni la Stadionul „Michael Klein" mâine, 3 iulie, la ora 10.30, sub comanda antrenorului Titi Alexoi. Pentru că a pierdut mai mulți jucători în această vară, Corvinul are deja discuții pentru transferul mai multor jucători tineri care să completeze locurile rămase libere. (C.M.)

Spectacol pe 
două roți

Geoagiu - Declarațiile de dragoste ale fotbaliștilor amatori pentru sportul rege au continuat și ieri, când s-au derulat partidele etapei a III- a a Cupei Primăriilor. Com- ponentii echipelor din zona Geoagiu au demonstrat și ei că iubesc cu patimă fotbalul și, în ciuda căldurii, s-au făcut luntre și punte pentru a prinde un loc în faza următoare a competiției. După partide în care s-a jucat cu mult suflet și s-au încercat multe din trucurile cunoscute din fotbalul mare, câștig de cauză a avut echipa din Romos, care a ocupat locul I în grupă, cu punctaj maxim. Mai speră la un loc în optimi și echipa din

Parada cailor putereDeva (C.M.) - Monștri 4x4, atv-uri și motociclete, cu motoarele turate la maximum, au fost actorii unui spectacol plin de adrenalină, în zona Cabanei Bejan, în etapa prolog a Raliului Off-Road „Transilvania Adventure Trophy” care a debutat, ieri, la Deva. Cu doar zece excepții, piloții a 75 de mașini cu tracțiune integrală, a 10 atv-uri și a 25 de motociclete au făcut spectacol și au trecut proba eliminatorie a raliului, obținând dreptul de a lua startul în cea mai palpitantă și cunoscută com- petițe off-road organizatăîn România. „Transilvania Adventure Trophy a avut startul oficial la ora 17.00 în centul Devei și se va desfășura pe un traseu accidentat de 500 km lungime pe drumuri forestiere din județ. Competiția reprezintă o întrecere complexă ce pune la încercare abilitatea de a conduce o mașină 4x4 în teren accidentat, spiritul de aventură și capacitatea de orientare în zonele greu accesibile și lipsite de marcaje. „Mai mult de jumătate dintre participanți sunt din străinătate, cele pai multe echipaje fiind din Belgia (13), Italia și Spania (câte 6)”, a declarat directorul de concurs Virgil Marin.
Au marcat: Dunlea (min. 59, din penalty) / Bile (min 4 autogol), I. Nasta 
(min. 16), Diac (min. 17), Gagea (min. 36 și 40).
Mărtinești: Mihăiesc - I. Bile, Duvuza, A. Surd, Nimișesc, A. Bile, M. Surd, 
Cindroi, Bodiu, Dumitriu, Botescu. Au mai jucat: Farcaș, Licescu, Dunlea. 
Beriu: Măniuț - Herban, David, Coțoș, Borca, Herța, Romoșan, I. Nasta, 
Diac, Daiom, Gagea. Au mai jucat: Drăgoteț și Susan.

BONDS - QBAȘTEBAAA 3-1 (3-0)

Au marcat: S. Nasta (min. 5 și 9), A. Nasta (min. 28) / Zoica (min. 58 din 

penalty).
Romos: Clonța - Tirănescu, Basarabă, S. Nasta, A. Nasta, Sțârp, Filota, 
Lomonariu, Cosmoiu, Dumitrescu, C. Groza. Au mai jucat: Simoiu, A. Pleșa, 

N. Pleșa, Ulioi, Blidar. L. Groza.
Orăștioara: Matei - Tatulea, Susan, Andreșoiu, Ciolocoi, Zoica, Panfiloiu, 
Bruzan, M Șerban. A Șerban, Anuțescu Au mai jucat: Dănescu, Șigoiu, 
Adamescu, Părăian, Marcu, Vădit, Muntean.

Consultanții noștri de vânzări, la dispoziția tal
Mihaela Stroia 0720 - 400 438

Anca Bobora 0721- 513 871
Sorin Flori 0720 - 487 389

Of 6RTA
Gagea (la minge), golgheterul echipei din Beriu

Pentru că suntem numărul 1 în județ, 
te ajutăm să fii si tu numărul 1!

Str. Vânătorilor nr. 70, Brad 

Calea Zaramtalai, DM 7, Deva

(7
54

11
)

cu punctaj maxim

Echipa din Romos, câștigătoarea grupei (Foto: T. Mânu)Beriu, ocupantă a locului secund, însă cu doar patru puncte are șanse mici de a prinde unul dintre cele cinci locuri rezervate formațiilor clasate pe poziția a Il-a.
Meci decisivPartida care a hotărât câștigătoarea grupei a adus față în față echipele comunelor Romos și Orăștioara, ocupante ale locurilor unu și doi după primele două etape. Formația din Romos, condusă chiar de primarul Mircea Pătrânjan, a 

demonstrat că nu întâmplător a câștigat primele două meciuri și a reușit și a treia victorie consecutivă. Cu un plus la organizare, experiență și știință a jocului, cei din Romos au tranșat soarta partidei încă după primele 10 minute, timp în care au punctat de două ori. Cu două minute înainte de pauză, echipa din Romos a încheiat conturile, ducând scorul la 3-0. Repriza secundă a însemnat un reviriment al celor din Orăștioara, pe fondul introducerii în teren 

a tinerilor. Renașterea echipei din Orăștioara a rămas însă fără efect pe tabelă, până in minutul 57 când Zoica a marcat din penalty, pentru 3-1, la chiar primul șut pe poartă al echipei sale. După joc, spiritele s-au încins, cei de la Orăștioara contestând dreptul de joc al unor adversari pe motiv că la intrarea în teren au preluat de la cei pe care-i înlocuiau și tricoul, însă rezultatul nu a putut fi schimbat.Deznodământul din primul meci le-a oferit celor din Beriu șansa ocupării locului secund în condițiile unei victorii la scor. Cu un joc avântat, cei din Beriu au reușit să-și atingă obiectivul, câștigând la patru goluri diferență.Meciul a fost la discreția echipei din Beriu, mai ales că în primele minute echipa din Mărtinești a marcat în propria poartă și nu a reușit să lege jocul aproape deloc în ofensivă.

i
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Prima „dublă" pentru Ferrari•Victorie. Reprezentativa de rugby a 
Australiei a învins cu scorul de 20-15 (6- 
15) selecționata Noii Zeelande, într-un meci contând pentru etapa a treia a 
Turneului celor Trei Națiuni, punând 
capăt invincibilității Noii Zeelande, ce data 
din septembrie 2006. (MF)

!

MW Coras (MR - Clasamentul general al piloților după 
MF ai Franței se prezintă astfel:
1. Lewis Hamilton (Marea Britanie, McLaren Mercedes), 

48 puncte
2. Fernando Alonso (Spania, McLaren Mercedes), 40 puncte
3. Felipe Massa (Brazilia, Ferrari), 33 puncte
4. Kimi Raikkonen (Finlanda, Ferrari), 27 puncte
5. Nick Heidfeld (Germania. BMW Sauber), 26 puncte
6. Giancarlo Rachelja (Italia, Renault), 13 puncte
7. Robert Kubica Astenia, BMW Sauted 12 puncte, Ma.

SCUDER1I
i i 7’J J**  z/w > JV

Magny Cours (MF) - Clasamentul general al scud- 
eriilor Formulei 1, după desfășurarea MP al Franței, 

este următorul:
1. McLaren Mercedes, 88 puncte
2. Ferrari, 60 puncte
3. BMW Sauber, 38 puncte
4. Renault, 21 puncte
5. Williams Toyota, 13 puncte
6. Toyota, 6 puncte

Au renunțat la 
NiculaeBursa (MF) - Clubul Bursaspor a anunțat pe site-ul oficial că a renunțat la achiziționarea lui Marius Niculae. „Fotbalistul român Marius Niculae, cu care eram Înțeleși în toate privințele și căruia i se cumpărase deja biletul de avion, a cerut două zile de gândire, după ce de el s-au interesat echipe din Scoția. Din această cauză, conducerea clubului nostru a renunțat la transferul lui Niculae”, se arată într-un comunicat al grupării din Bursa. Dacă s-ar fi transferat la Bursaspor, Niculae ar fi devenit coechipierul lui Cornel Frăsineanu și Daniel Pancu.

Telenove- 
la con
tinuă
Roma (MF) - Presa 
italiană susține că fun
dașul Cristian Chivu va 
deveni jucătorul for
mației Intemazionale 
Milano, după ce actu
ala campioană a Italiei 
oferă dubului AS 
Roma 14 milioane de 
euro pentru român, 
plus coproprietatea 
fotbalistului Victor 
Obinna. Potrivit 
eurosport.ft, patronul 
grupării Intemazionale 
Milano, Massimo 
Moratti, și administra
torul delegat de la AS 
Roma, Rcsella Sensi, 
se vor întâlni pentru a 
pune capăt aceste 
lungi „telenovele". Pe 
de altă parte, cotidian
ul As scrie că viitorul 
antrenor al echipei 
Real Madrid, Bemd 
Schuster, le-a comuni-' 
cat directorului sportiv 
Pedrag Mijatovici și 
președintelui Ramon 
Calderon că dorește 
aducerea românului 
Cristian Chivu, astfel 
că madrilenii au 
prezentat o ofertă de 
16 milioane de euro.

■ Kimi Raikkonen și 
Felipe Massa au ocupat 
locurile I și II în Marele 
Premiu al Franței.Magny-Cours (MF) - După parcursul destul de slab din ultimele trei curse, desfășurate la Monte Carlo, Montreal și Indianapolis, Ferrari a revenit in prim-plan. Massa a plecat foarte bine la Magny Cours, iar Hamilton a pierdut pentru prima dată o poziție la start, fiind depășit de Raikkonen. Massa a condus cursa, dar nu s-a putut distanța foarte mult de Raikkonen, deși finlandezul a avut mai mult combustibil în mașina sa. Prima intrare la boxe nu a schimbat ierarhia podiumului, dar Raikkohen a schimbat trei tururi mai târziu decât Massa și s-a apropiat de brazilian, anunțând o viitoare rocadă. Aceasta s-a întâmplat la a doua intrare la boxe, când Massa a realimentat în nouă secunde, a ieșit pe circuit în mijlocul traficului, iar Raikkonen a intrat din nou mai târziu cu trei tururi, a schimbat mai repede, în 7,8 secunde, și i-a luat fața coechipierului său. Kimi a mers fără greșeală apoi cele 24 de tururi rămase și a câștigat fără probleme, în timp ce pilotul brazilian a trebuit să. se mulțumească numai cu locul al doilea, deși

Marius Niculae (Foto, fan)

Mn (MF) - Grupele Ligii Campionilor la handbal feminin, 
conform tragerii la sorți, sunt următoarele:
Gtța A' Slăgetse (Danemarca), Ribaroja (Spania), Podravka 
(Crația), câștigătoarea grupei 1 din turul doi preliminar 
Gnpa B: Krim Ljubljana (Slovenia), Zvezda (Rusia), Num- 
berg (Germania), câștigătoarea grupei 2 din turul doi pre
liminar

Gnjpa C Hypo Viena (Austria), Kometal Skopje (Macedo
nia), Larvik (Norvegia), câștigătoarea grupei 4 din turul doi 
preliminar

Gnjpa D: Viborg (Danemarca), Ferencvaros (Ungaria), Buduc- 
nost (Muntenegru), câștigătoarea grupei 3 din turul doi pre
liminar

Transfer Gruparea Real Madrid a ajuns la un acord cu jucătorul formației Chelsea, Arjen Robben, pentru un contract începând din sezonul viitor, și așteaptă ca și clubul englez să-și dea acordul pentru suma oferită, de i circa 20 milioane euro, I informează cotidianul As. (Foto: FAN) I
■ i

Revine acasă Handbalista Carmen ‘Amariei Lungu a ajuns la o înțelegere cu| conducerea echipei U Jolidon Cluj, pen- tm a evolua sezonul viitor la formațiaj - din orașul său natal, la care va fi -•Heteti si cu sora ei, Anca. (Toto epa>

Arsenal îl vrea pe Eto'o
■ Clubul englez va face 
o ofertă de 20 milioane 
de lire sterline pentru 
fotbalistul camerunez.Londra (MF) - Atacantul Samuel Eto’o este dorit în locul lui Thierry Henry, plecat recent la gruparea catalană, informează The People. Henry a fost transferat la FC Barcelona pentru 16 milioane de lire sterline, dar clubul spaniol nu era interesat de un schimb de jucători, deoarece îl evaluează pe Eto'o la 30 milioane de lire sterline. „Totuși, Arsene Wenger simte că, după tot ce s-a petrecut între Eto'o și Ronaldinho în acest sezon, clubul caută să scape de vedetă, ceea ce ar Însemna că prețul ar putea fi micșorat”, notează The People. Tehnicianul Arsene Wenger se

Podiumul Marelui Premiu la Franțeia condus aproape două treimi din cursă.
Hamilton, locul treiLa Magny Cours, al treilea a terminat Hamilton. Clasarea pe ultima treaptă a podiumului este cea mai slabă performanță a britanicului în cariera sa de opt curse, în care a obținut două victorii, patru locuri doi și două locuri trei. în ierarhia piloților, el s-a distanțat la 14 puncte de Alonso, al doilea clasat, și se află la 17 și 22 de puncte de Massa (locul 3), respectiv Raikkonen (locul 4).
„Ne vom califica de pe locul doi"
■ Handbalistele de la 
Ottchim vizează accede
rea în fazele superioare 
ale Ligii Campionilor.Râmnicu Vâlcea (MF) - Președintele clubului de handbal feminin Oltchim Râmnicu Vâlcea, Ioan Gavrilescu, a declarat, sâmbătă, că are încredere că echipa antrenată de Gheo- rghe Tadici va trece de faza grupelor Ligii Campionilor de pe locul doi, după favorita din Danemarca, Viborg. Ioan Gavrilescu a participat vineri seara șl la a doua tragere la sorți din Liga Campionilor, după ce înainte cu o zi a asistat la definitivarea grupelor din turul doi preliminar. Conform tragerii la sorți de vineri, dacă va trece de tund doi preliminar, Oltchim va întâlni în grupa D a Ligii Campionilor echipele Viborg (Danemarca), Ferencvaros (Ungaria) și Buducnost (Muntenegru). în 

Samuel Eto'o (Foto, fan)la Arsenal încă din luna ianuarie, iar camerunezul a anunțat oficialii FC Barcelona că va pleca, dar doar dacă va fi transferat la Londra. „Arsenal este favorită, Chelsea neintenționând sâ mai aducă Jucători africani”, menționează 

Fernando Alonso a avut o cursă agitată în Franța și nu a terminat decât pe locul șapte. însă el a fost cel mai activ pilot de pe pistă, „luptele” sale cu Giancarlo Fisichella și Nick Heidfeld, majoritatea pierdute, fiind „sarea și piperul” Marelui Premiu al Franței. Polonezul Robert Kubica a revenit pe circuit după accidentul teribil suferit la Marele Premiu al Canadei, din urmă cu trei săptămâni, și a ocupat un excelent loc patru. De remarcat și primul punct obținut în acest sezon de echipa Honda,

Gheorghe Tadici (Foto: j b)turul doi preliminar însă, campioana României trebuie să câștige grupa a treia, fiind în luptă cu Byasen Trondheim (Norvegia), Madeira (Portu
Gloria Bistrița s-a calificat
■ Echipa antrenată de 
Neluțu Sabău va întâlni 
săptămâna viitoare for
mația Maccabi Haifa.Grbalj (MF) - Echipa Gloria Bistrița s-a calificat în turul al doilea al Cupei UEFA Intertoto, după ce a terminat la egalitate, scor 1- 1 (1-1), meciul disputat în deplasare cu formația muntenegreană FK Grbalj, în manșa secundă a turului întâi al competiției. Golul echipei românești a fost reușit de Cristian Coroian, în minutul 42. Pentru FK Grbalj a înscris Dalac, în minutul 44. în minutul 88 muntenegrenii au marcat din nou, dar golul, care ar fi putut trimite meciul în prelungiri, a fost anulat pe

prin Jenson Button.
Clasament MP al Franței:1. Kimi Raikkonen (Finlanda, Ferrari), 1:30:54.200; 2. Felipe Massa (Brazilia, Ferrari), la 2.414; 3. Lewis Hamilton (Marea Britanie, Mcljaren- Mercedes), la 32.153; 4. Robert Kubica (Polonia, BMW Sauber), la 41.727; 5. Nick Heidfeld (Germania, BMW Sauber), la 46.801; 6. Giancarlo Fisichella (Italia, Renault), 52.210; 7. Fernando Alonso'-*  (Spania, McLaren-Mercedes), la 56.516; 8. Jenson Button (Marea Britanie/Honda), la 58.885 etc.
galia) și a doua clasată dintr-o . grupă formată din Sassari^j (Italia), BNTU Minsk (Belarus), Stjarnan (Islanda) și Kefalo- vrisos (Cipru). Meciurile turneului din turul doi preliminar se vor disputa la Madeira, între 28 și 30 septembrie. loan Gavrilescu a discutat la Viena cu managerul general al campioanei Austriei Hypo Viena, Gunnar Prokop, care i-a promis că echipa va veni la Supercupa Europei, organizată la Râmnicu Vâlcea, la 22 și 23 ’■*  septembrie. „Participarea a trei echipe este clară până acum - Slagelse ca și câștigătoare a Ligii Campionilor, Zvezda Zvenigorod a Cupei EHF și noi din Cupa Cupelor. EHF ne-a cerut încă o propunere, iar noi am propus, în ordine, Hypo Viena, Larvik și Gyor. Gunnar Prokop mi-a spus că dacă va primi invitația va veni la Vâlcea cu cea mai bună echipă”, a explicat președintele CS Oltchim.

Neluțu SabăU (Foto: J.b.)motiv de ofsaid. Antrenorul loan Ovidiu Sabău a folosit următoarea formulă de joc: Tătărușanu - Rus, Abrudan, Toma, Sepsi - Dumitra, Na- lați, Coroian, Dobre - Zaha- ria (Băd), Tilincâ (L. Demi- an). în meciul tur, bistri- țenii au câștigat cu scorul de 2-1. în faza următoare, Gloria va întâlni echipa Maccabi Haifa (Israel).

l
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• parter, imbuiătățiri, termopan, parchet,
gresie, in Hunedoara, zona Miorița, preț 45.000 
ron, tel. 0721/990509, ' 0788/346268.
(3005481/29.06.2007)
• ocazie, zona Pieței, et. 3, bloc de cărămidă, 
semidec., st=48 mp, modificări și amenajări inte
rioare, bucătărie cu bar, baie amenajată, preț 
130.000 ron, neg., în funcție de ofertă tel. 211587, 
0745/253662. (AO)
• zona Micro 15, dec., curat, ocupabil imediat, 
contorizări, preț 48.000 Ron, tel. 211587, 
0723/660160. (AO)
• zona Gojdu, et. 1, bloc de cărămidă parchet, 
gresie, fai anță baie amenajată preț 135.000, tel. 
211587,0745/253662. (AO)
• semidecomandate, centrală termică parchet, 
gresie+faianță balcon ST 54 mp, et. 2, zona 
Miorița, preț 42000 euro neg., tel. 0742/019418. 
(Al)
• zonă centrală parchet, centrală termică, 
balcon, ST 51 mp, instalații noi, preț 136000 ron, 
tel. 0726/710903. (Al)
• 56 mp, centrală termică parchet, gresie, 
faianță balcon, et. 3, P-ța Victoriei, preț 145000 
lei, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• Dacia, et 3, circuit, balcon, gresie, faianță 
contorizări, parchet, preț 120.000 RON, neg., tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• Minerului, parter, balcon, dec., contorizări, 
preț 97.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2) 
Gojdu, et. 4, semidec., contorizări, balcon, 
parchet, preț 135.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• AL Jiului, et. 2, circuit, balcon, faianță gresie, 
CT, modificat, preț 125.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Bd. luliu Maniu, semidec., faianță gresie, 
termopane, CT, parchet, balcon, preț 125.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• semidec, parchet bucătărie, baie, reparti
toare, balcon, zona Gojdu, preț 135.00 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• semidec, bucătărie, oaie, faianță + gresie, 
balcon, zona Al. Armatei, preț 107.000 RON, tel. 
0741/154401.227542 seara. (A2)
• urgent circuit bucătărie, baie, balcon, etaj 
intermediar, zona Al. Jiului, preț 120.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon, 
etaj suDerior, preț 125.000, zona N. Bălcescu, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2) •
• dec, bucătărie, baie, faianță, gresie, 2 
balcoane, repartitoare, etaj sui ,r, bd. 
Decebal, preț 50.000 euro, tel. 0741/154401, 
227542 seara. (A2)
• zona Decebal etaj intermediar, decomandate, 
cu 2 balcoane, contorizări totale, parchet gresie, 
faianță bine întreținut, preț 160.000 lei nego
ciabil, tel. 0723/251498,0788/165702,232808 (A4)

• urgent apartament 2 camere decomandate, 
52 mp, zona, pieței centrale, etaj 1, bine 
întreținut contorizări totale, vedere la stradă 
fără modificări, preț 139.000 lei negociabil, tel. 
0788/165703,232808 0745/302200. (A4)
• agent apartament 2 camere decomandate, 
56 mp. zona Udo, cu 2 balcoane, tip logie, vedere 
la bulevard, bine întreținut contorizări, fără 
modificări, igienizat preț 43.000 euro negociabil, 
tel. 0730/474275,0788/165702,232808 (A4)
• agent apartament 2 camere bid. luliu Maniu, 
cu balcon, centrală termică, termopan, ușă 
metalică vedere la butevard, preț 150.000 lei : 
negociabil, tel. 0730/474275,0788/165702,232808 
(A4)

Noua ăkodaFabia Love at first drive

AutoCord
• semidec, amenajat (gresie, faianță), ocupabil 
imediat, contorizări, etaj 2, zona Teilor, preț 
85.000 Ron neg., 0740/317.314. (A9)
• dec, camere cu parchet, etaj intermediar, b- 
dul. Decebal, preț 45.000 edto, tel. 231800. (A9)
• semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 Ron neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, CT, geam termopan, baie cu' gresie, 
faianță 2 balcoane, B-dul. 22 Decembrie, Deva, 
preț 145.000 Ron, tel. 231.800. (A9)
• Brad, 57 mp, centru, lângă Spital, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  
(A10)
• Brad, parter, zona Orașul Nou, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• Brad, zonă centrală parchet, termopane, 
modificat, merită văzut, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• urgent, Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)
• urgent, apartament 2 camere în zonele: 
Progresului, bid. Decebal, Gojdu, Dorobanți, se 
oferă de la 120.000 lei până la 165.000 lei în 
funcție de amenajări, etaj și suprafață tel. 
0730/474275,0740/535095,232808 (A4)
• agent, dec, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărăști, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 
0740/317314. (A9)

Vând ap. 3 camere (05)

• amenajat modem, etaj 2, ultracentral, 60000 
euro, tel. 0745/253413. (T)

Economisești la timp și câștigi mai mult!

•dobândă fixă pe toată perioada depozitului

>■ «-----------------r

■> 4
BtJaMfcb. fc- ..k,. 4 u

1

• circuit, balcon, parchet, gresie+faianță ST 70 I • zonă liniștită, etaj 1, balcon închis, centrală 
mp, et. 3, Kogălniceanu, preț 164000 ron, neg., tel. I termică parchet, preț 128000 ron, tel. 
0742/019418 (Al) ! 0726/710903. (Al)

BĂTĂLIA PENTRI

Constituie un depozit la OTP Bank în perioada 
8 iunie - 6 iulie 2007 și vei avea parte de 
avantaje speciale

■depuneri ulterioare de bani, în orice moment 
dorești

0% comision de 
depozitului

www.otpbank.ro
0800 88 22 88

retragere în ziua expirării

Avem încredere

http://www.huon.ro.completeza
pbank.ro


luni, 2 iulie 2007
S.S.I.F. CARPATICA INVEST S.A.

Membra a Ca ru puiuț Financiar Carpatica
Adresa Str.Autogar’ri. nr. 1, Sibiu, Romania
Decizie C.N V.M. 1826/16.06.^003
R.C. J 32/1 000/2.2->1896,
CUI. 8240X00= Cap. Soc. 1 401.000 iei
AGENȚIA HUNEDOARA
B-dul Dacia,rtr.9,bl.A1-2.in incinta Băncii Carpatica
Tel/Fax 0354/802725.0/88/337437.0729/110892

Intermediază VANZARI-CUMPARARI ACTI

SC FAVIOR VIDRA SA ORAȘTIE - prin administrator judiciar 
Insolvent Consult IPURL, organizează vânzarea prin LICITAȚIE 
PUBLICĂ, în data de 31.07.2007, ora 12.00, la sediul din 
Orăștie, str. Gh. Lazăr, nr. 2, județul Hunedoara, a unui 
ansamblu de bunuri imobile situate In incinta fabricii cuprinzând 
18 imobile (Imobilul corp D, Imobil corp A+C+E Garaj, Centrală 
termică, Clădire magazie electricieni și tâmplari, Magazie piese 
de schimb, Baracă metalică și PVC, Atelier mecanic, Clădire 
fabrică veche. Clădire P + 1, Hală înnobilare, Clădire P + 2, 
Clădire Pompe, Sediu administrativ, Magazin Favior 1, Hală 
confecții, Atelier confecții, Hală confecții mănuși) și terenul 
aferent acestor imobile.

Licitația va avea ca preț de pornire suma de 900,000 euro, 
exclusiv TVA, în echivalent lei la cursul BNR, de la data licitației.

Garanția de participare la licitație este de 10% din prețul de 
pornire a licitației.

Caietul de sarcini și orice informații sunt la dispoziția eventu
alilor cumpărători la sediul societății din Orăștie, str. Gh. Lazăr, 
nr. 2, județul Hunedoara și la tel. 0724-256676.

(101401)

COMPANIE INTERNAȚIONALĂ
Recrutează. pentru Deva:
1. REPREZENTANT DE VÂNZĂRI CREDITE.
2. MANAGER ECHIPÂ DE VÂNZĂRI.
CV-urlle pot fi trimise până la data de 04.07.2007, la nr. da fax: 
02647431.937 sau la adresa de mail: mlhaela.roslanuacltlnroun.com.
Vă rugăm să faceți mențiunea pe CV-uri pentru care dintre job-url 

aplicați.

(101269)

roma
j Aveți nevoie de noi!

INSIGNE ORĂȘTIE, Str.Aurol Vlalcu,
-dram. 56 mm cu ac nr.4 Toi. 0788/371537;
- diam.18, 13x21,15x15 mm, cu pin 254/241246
COLOR COPY CENTRE
- multiplicări digitale laser color
■ ecusoane, legitimații, etichete
■ cărți de vizită, liste meniu
■ invitații de nuntă, diplome, afișe
- indosarieri, laminări 
TIPOGRAFIE mic tiraj
• imprimate tipizate pentru firme, 
cabinete medicale, asociații

■ facturi, avize, chitanțiere, 
monetare autocopiative 

-registre
• formulare

Centrul de Afaceri MASTER ■
Organizează cursuri de:

•Fonduri structurale ți de coeziune 
2007-2013: Metodologia de pregătire 
a dosarului de finanțare

•Achiziții publice 
înscrieri zilnic. între orele 9-10. tn 
lirniiu locurilor disponibile. pOnS lu 
dala de: 30.06.2007

Adresa contact: Deva, Bdul 22 Decembrie Mr. 37 A 
TdJFax: 0254 218111; E-mail: maste. «softx.ro _ (742^

•-mall:offlca®emma.ro |
EDITURĂ
■ cărți, broșuri, pliante, proiecte
• cataloage publicitare
ȘTAMPILE- orice dimensiuni și forme 
CUTTER - firme și reclame

http://www.emma.ro 
http://www.odituraemma.ro 
http://www.insigna.eu
http://www.e-catalog.ro 
http://www.design-wab.ro

I
I

închirieri auto 
începând 
de ia prețul des

68 de lei

•CONTABILI 
•VÂNZĂTOARE 
•OSPĂTARI

• MUNCITORI
NECALIFICAȚI

Așteptăm evurile la FAX:0254.219.300, 
sau e-mail: agercoffi@agercom.ro |

• decomandate, centrai* * termică, parchet, 
gresie, faianță, 2 băl, balcon, boxă, et. 1, zona 
orobanțl, preț 185000 lei, tel. 0745/639022, 

0726/316796. (Al)

• In Biela, ideal pentru casă st= 1500 mp, preț7 
euro/mp, tel. 211587,0723/660160. (A0)
• In Deva, pe DN 7, st=25OO mp, FS=18 m, 
utilități, preț 40 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662.(A0)
• Deva, zonă rezidențială. 4 parcele, 600 
mp/parcelă FS 20 m, utilități, 35 euro/mp, tel. 
0722/564004. (Al)
• teren hi Deva, zona Eminescu ■ Bejan, parcele 
de 525 mp, 700 mp, 800 mp, preț de la 19 euro la 
30 euro/mp neg., teren parcelat, acte la zi tel. 
0723/251498,0788/165702,0254/232808. (A4)
• teren Intravilan în Deva, zona Service 700, . 
suprafață de 2800 mp, deschidere de 16 m,° 
utilități, apă gaz, curent, canalizare, poziție 
deosebită preț 30 euro/mp, tel. 0740/535095, 
0788/165702,0254/232808. (A4)

■ Vârsta minimă 22 de ani conform 
Legii 22/1969.

•■muncitor iltflcaî"

■ Studii medii (liceu) + calificare în una 
din meseriile: lăcătuș mecanic, Insta
lator, electrician;
■ Lipsă antecedente penale;
■ Permis de conducere,

Pentru relații și Informații vi adresați 
la sediul CL Hunedoara din Deva, str. 
Octavian Goga, nr.13, telefoane: 
212.396; 216.627 interior 109 - 
Compartimentul nune tmane. Intre 
orele 8-16.

-c-se

• CarpațL det, garaj, box*,  CT, 2 bil, preț 90.000 
euro, tel. 0745^67893. (A2)

• Progrewl, et 1, dec., neamenajat, 2 băl, 
bucătărie mare, parchet, contorizări, preț: 
175.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Liliacului, et 4, amenajat, termopane, 2 
balcoane, bucătărie mărită, uși noi, preț: 175.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• QoHki, P, semldecom., bale, bucătărie, balcon, 
amenajat, termopane, preț: 150.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Dorobanți, et 1, dec., 2 băi. 2 balcoane, CT, 
parchet, termopane, preț: 65.000 euro neg., tel 
:0745/367893, (A2)
• zona Dorobanții etaj 2, decomandate, izolat 
termic șl fonic, centrală termică frumos 
amenajat șl modificat zonă liniștită preț 82.000 
euro negociabil, tel. 0740/535095.0788/165702. 
232808 (A4)
• ioni Miriști, decomandate, modificat, 
contorlzărl, parchet gresie, faianță, preț 170.000 
lei negociabil, tei. 0730/474275, 0788/165703, 
232808. (A4).
• tU| 1, bid. Decebal ■ Opera, cu 2 băi, 2 
balcoane, termopan, parchet gresie, faianță, 
vedere în 2 părți, preț 62500 euro negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702,232808. (A4)
• decomandate, zona Liliacului, cu 2oaicoane, 
centrală termică parchet, bine întreținut, mici 
modificări, preț 50.000 euro negociabil, tel. 
0788/165703. 0740/535095.232808. (A4)
• zonă uftractntrxlă etaj Intermediar, deco
mandate, 2 băl, parchet, vedere în 2 părți, 
bucătărie modificată mobilată șl utilată Dreț 
61.000 euro negociabil, tel. 0730/474275. 
0788/165703.232808 (A4)
• doc, 2 băl, 2 balcoane, etaj Intermediar, zona 
CEC, Deva, preț neg., tel. 231800. (A9)
• doc, bale cu gresie, faianță CT, etaj 1. zona 
Miriști. Deva. tel. 074Q/317J14. (A9) 

interioare de termopan, CT, gresie, 
faianța, spoturi, etaj, zona Dorobanți. Deva, tel. 
231300, (A9)
• aomldoc, contorUri, etaj 2, zona Dacia, Deva, 
preț 85.000 Ron, tel. 231500. (A9)
• doc, 2 băl, contorlzărl Integrale, etaj 1, garaj 
sub bloc, zona 1. Corvln, Deva, tel. 0745/511.775. 
(A9)
• trad, zonă centrală, îmbunătățiri, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483 (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băl, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490.0788/158.483. (A10)

• Brad, mm Primăriei, 2 băl, etaj 1,2 balcoane, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, str. Cuza Vodă preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788'158483.  (A10)
• Brad, str. Cuza Vodă posibilitate de privati
zare, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• tgaral, circa 600 mp, zona centrală tel. 
0254/613366; 0788/n40.4«i' 0788/158.483. f A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06) Vând case la țară (17)

• urgent, apartament 3 camere în zonele: bid. 
Decebal, Gojdu, Progresului, Dorobanți, se oferă 
de la 160.000 lei, pănă la 230.000 lei In funcție de 
amenajări, etaj șl suprafață, tel. 0730/474275, 
0740/535095.232808. (A4)
• dac iau semldec., etaj intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă tel. 0740/317.313. 
(A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandata, Dorobanți, etaj 2, parchet, 2 băl, 
balcon, centrală termică boxă preț 250000 ron, 
tel. 0726/710903. (Al)
• decomandata, centrală termică 2 băl, balcon, 
boxă, et. 2, Dorobanți, preț 250000 lei, tel. 
0726/316796,0745/639022. (Al)
• decomandate, centrală termică et. 2, zona 
Bejan, preț 48000 euro, tel. 0740/210780. (Al)

Firmă de 

construcții 
ANGAJEAZĂ:

- zidari
- dulgheri
- finisori

- necalificați
Informații supli

mentare 
la telefonul 

0254/231361, între 
orele 9.00-12.00.

• OPERATOR 
CALCULATOR

• BARMANI

• CONDUCĂTORI 
AUTO 
DISTRIBUȚIE

• decomandate, zona Gojdu, etaj 3, cu 2 băi, 
balcon mare, centrală termică, termopan, 
parchet, gresie, faianță bine întreținut, 
modificări la bucătărie, preț 63.000 euro nego
ciabil, tel. 0788/165702, 0745/302200,232808. (A4)
• decomandate, etal 1, zona Carpațl,
contorlzărl, parchet, fără modificări, 2 bai, 

.vedere la stradă liber, preț 195.000 ron nego
ciabil, tel. 0723/251498, 0788/165703,
0254/232808. (A4)
• dec, hol central, 2 băi, balcon, etaj 1, zona 
Carpați, Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

• urgent, în zona Gojdu, etaj 1-3 (semi)deco- 
mandate, se oferă plata imediat, tel. 211587, 
0723/660160. (AO)
• zona Gojdu, etaj 4 acoperit cu tablă centrală 
termică, camere cu parchet, baie cu geam, bloc 
de cărămidă, preț 160000 ron negociabil, tel. 
’11587.0745/753662 (AO)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• + gara] cu scară Interioară Deva, 150 mp, 
centrală termică termopane, amenajat occi
dental, 110000 euro, tel. 0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)

• cai*  absolut deosebită în Simeria, zonă 
rezidențială amenajări și finisaje occidentale, 3 
dormitoare, 2 băi, spălător, living mare, curte șl 
grădină 890 mp, preț 125.000 euro, tel. 211587, 
0723/660160. (AO)
• Deva, P+l, 3 camere, baie, balcon, teren 1600 
mp, apă gaz, canalizare, ocupabilă imediat, tel. 
0722/564004. (Al)
• lagent, In Deva, 3 camere, bucătărie, bale cu 
gresie, faianță, curte - 600 mp, zonă ultracen
trală Deva, preț 150,000 euro/neg., tel. 231.800, 
0745/511.778 (A9)
• Brad, 4 camere, curte, garaj, lângă primărie, 
preț atractiv, telefon: 0254/613368 0788/040.490, 
0788'158.483. (A10)
• Brad, i camere, grădină, 2 ha teren, str. 
Tudorănești, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• 4 camera, 2700 mp, corn. Bucureșci, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• șurt, gridlni, 2 ha teren, Hertești, preț 
atractiv, telefon:0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483 (A10)
• curte, garai, încălzire, canalizare, posibilitate 
privatizare, 1500 mp, Brad, Str. Vânătorilor, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483, (A10)
• In Dealu Tantul, Brad, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, itr. Horea, ST-250 mp, curent, apă
curentă canalizare, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490,071 ,3. (A10)

Cumpăr casă (14)

• urgent, cu grădină Deva sau Simeria, plata 
Imediat, 215212. (AV

• vilă deoMbltăîn Șolmuș, construcție nouă 6 
camere, living 80 mp, terasă 60 mp, garaj 40 mp, 
finisaje de ultimă oră termopane, încălzire pe 
gaz. Merită văzută Preț 470.000 RON, neg., tel. 
211587,0745/253662. (AO)
• urgent, cui, zona Bejan, cu 3 camere, baie, 
bucătărie, curte, grădină, sc 90 mp, st ■ 1700 mp, 
fântână, gaz, acces ușor, poziție bună sau 
schimb, cu apartament 2 camere + diferență 
preț 140.000 ron neg., tel. 0723/251498, 
0788/165702,0254/232808. (A4)

• Cu*  lemn, ST -1 ha, preț 15.000 RON, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Muaaru, 2 camere, dependințe, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• 2 caia, 2 camere, 2 ha teren, zona Dealu Mare, 
Văllșoara, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 2 camere, bucătărie, 3 ha, pomi fructiferi, 
pădure, zona Săvești, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• caai șl teren 5 ari, Crlșcior, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158^83. 
(A10)
• 5 camere + dependințe, corn. Ribița, str. 
Dumbrava, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• din lemn, cu 2 cam.+l ha teren, corn Buceș, 
tel. 0254/613366; 0788/040.-90:0788/158.483.( A10)

Vând garsoniere (19)

• zona Dada, parter, cu balcon, parenet, gresie, 
faianță convector, preț 63.000 RON, tel 211587, 
0745/253662. (AO)

romimo.ro
F Companiw inuemalinnaia pttMkicfttnHie» 
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COLABORATORI 
vânzări

(FfA rruc rcw»><r»s*<*b>'4‘ >

INTERBRANDS Marketing & Distribution SRL, palener 
al celor mai mart producători de bunuri de larg consum din lume 

cum ar fi: British American Tobacco, Proctcr&Gamble. 
Nestle, Kotanyi. Orkla Foods, Pambac. Vodafone 

te invita sa te alaiuri echipei pe poziția

Reprezentant vanzari (Pre Seller) 
l_™__ ______ „l-Qcatie;:BRAP_______________
Daca ai...
• experiența sau potential de dezvoltare in domeniul vânzărilor
• excelente abilitat! de comunicare si negociere
• inițiativa si ingeniozitate in rezolvarea problemelor
• studii medii sau superioare
• permis auto B
• dorhiciliul in Brad
Si vrei o cariera intr-o companie de renume, 
așteptam CV-ul tau...
• pana la data de 06.07.2007 â
• la adresa Str. Avram lancu, nr. 442-446, Comuna Floresti. E 
Cluj Napoca, fax; 0722 112 287 sau
eman flonna.horhat@interbrands.ro

Tona: aptmpKe sun. Strict confidențiale Numai candidata selectați vor fi contactați

• urgent, Deva, Bulevardul luliu-Maniu, 34 mp, 
balcon închis, parchet, gresie, faianță 78000 ron, 
tel. 215212. (Al)
• decomandate, balcon închis, parchet, 
gresie+faianță, contorlzărl, zona Opera, ST 38 
mp, preț 93000 ron, negociabil, tel, 0742/019418. 
(Al)
• urgent, semidecomandat*,  contorizări, 
ocupabilă imediat, B-dul I uliu Maniu, preț 78000' 
ron. tel. 0740/210780. (Al)
• urgent, zona ștrand, balcon închis, contorizări, 
preț 55,000 RON, tel. 215151,215800. (A2)
• urgent,zona Mărăsti,etaj intermediar, balcon, 
contorizări, preț 90.000 RON, neg., tel. 215151, 
215800. (A2)
• urgent, zona Bejan, etaj intermediar, balcon, 
modernizări, preț 65.000 RON, tel. 215151,215800. 
(A2)
• urgent, zona Miorița, etaj intermediar, balcon 
închis, contorizări, preț 95.000 RON, tel. 215151, 
215800. (A2)
• urgent, zona Dacia, etaj intermediar, 2 camere 
dec., modernizări, gresie, faianță parchet, geam 
termopan, preț 83.000 RON, tel. 215151,215800. 
(A2)
• zona Dorobanți, confort 1, decomandată, 38 
mp, termopan, centrală termică, parchet, gresie, 
faianță modificări, se dă mobilată utilată preț 
122.000 lei negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165702,232808. (A4)
• zona Kogălnlcoanu, stare bună, termopan, 
ușă metalică gresie, faianță contorizări, repar
titoare, bloc nou de cărămidă, ocupabilă foarte 
repede, preț 90.000 lei negociabil, tel. 
0788/165702,232808,0740/535095. (A4)

t.XPSRTi 1N rWjBlUAWt

romimo.ro
parte a unei corporații internaționale masa-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
$i servicii Internet in vestul Austriei, in nord-eetul 
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mareangajează

agent vânzări reclamăCerințe:• Abilități de comunicare;• Experiență în vânzări;
e Experiență operare calculator;• Permis de conducere.Prezintă avantaj:• experiența în relații cu publicul;• persoană dinamică, cu concepție tinerească;• experiența în vânzări.Oferim:• condiții de muncă intr-un colectiv dinamic și tânăr;• posibilitate de training;• salariu fix și venituri în funcție de realizări.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
trimiteți un CV la adresa:Redacția ziarului Cuvântul liber,Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 211275,fax 218061.Persoană de contact: Ovidiu TrufașE-mail: ovidiu.trufas@informmedia.ro

(83179)

C.N. „LOTIi| A ROMÂNĂ" SA - 
CENTRUL DE JLUCRU HUNEDOARA

Angajează prin concurs „vânzători în 
agenție" și „muncitor calificat" pentru 
următoarele locații:

• -Vânzător th agenție" ■
1 (un) post - municipiul Deva
Condiții de participare:
■ Domiciliul stabil în Deva;

■ Studii medii (liceu) cu diplomă de 
bacalaureat;
■ Lipsă antecedente penale:
■ Vârsta minimă 22 de ani conform
Legii 22/1969.

•-vânzător în agenția" ■
1 (un) port - municipiul Hunt- 
doare.
Condiții de participare:
- Domiciliul stabil in Hunedoara;

Studii medii (liceu) cu diplomă de 
bacalaureat.

Uipsâ ar-tecede-re oe-saie:

Cumpăr garsoniere (20)

• urgent, ganonlert în zonele: Gojdu, Progre
sului, bid. Decebal, Dorobanți, ofertă de la 80.000 
lei până 115.000 lei, în funcție de amenajări, etaj 
și suprafață tel. 0740/535095, 0730/474275, 
232B08. (A4)
• dec, zom Zamfirescu, Mărăsti, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231.800,0740/317314. 
(A9)

Vând terenuri (21)

• 58 ari, cu ieșire la strada principală 
intravilan, preț 2,5 euro/mp, informații la 
tel. 648908, Bârsău. (nr. 8/27.06.2007)

1 (un) nost~ municipiul
Condiții de participare:
■ Domiciliul stabil In Deva;

mlhaela.roslanuacltlnroun.com
softx.ro
mall:offlca%25c2%25aeemma.ro
http://www.emma.ro
http://www.odituraemma.ro
http://www.insigna.euhttp://www.e-catalog.ro
http://www.design-wab.ro
mailto:agercoffi@agercom.ro
romimo.ro
mailto:flonna.horhat@interbrands.ro
romimo.ro
mailto:ovidiu.trufas@informmedia.ro
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UNIUNEA EUROPEANĂ

Protect finanțat prin Phare Ministerul Muncii, Familiei 
și Egalității de Șanse

Lansare de Proiect

S.C. INFOMIN S.A. DEVA
organizează la DEVA următoarele 

cursuri gratuite: 

MANAGEMENT MODERN ÎN 

IMM-URI BAZAT PE NOI TEHNOLOGII
DE COMUNICAȚIE Șl INFORMAȚIE

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Phare 
2004 - Coeziune Economică șl Socială - Dezvoltarea Resurselor 
Umane - Promovarea Capitalului Uman
Grupurile țintă:
- Toate nivelurile manageriale din IMM-uri 

înscrierile se fac la sediul S.C. INFOMIN SA din:
DEVA STR. 22 DECEMBRIE, NR. 37A
TELEFOANE: 213915,214718,0744524480
Pentm mai multe informații despre relațiile dintre România și Uniunea Europeană, vizitează:

www.infoeurooa.ro

SC INJECT TRADING SRL Brăila
ANGAJEAZA PIETRAR

CONDIȚII:

■ Experiență în domeniu, minim 5 

ani;

■ Corectitudine, seriozitate;

Disponibilitate la program 

prelungit.

SE OFERĂ:

■ Salariu motivant și tichete de 
masă;
■ Cazare în locuință de serviciu.

CV-urile se vor primi la nr. de fax 
0239/681.470 sau la telefon: 
0744/607.848.
Vor fi contactați telefonic pentru 
interviu numai candidații care 
întrunesc criteriile cerute.

(100336)

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider în publicarea de ziare 
și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

organizator abonamente
pentru Hunedoara

Condiții:• cunoașterea foarte bună a localității în care domiciliază;• capacitate de convingere• seriozitate;• abilități de comunicare.
Oferim:• lucru într-o echipă tânără și dinamică;• mediu de lucru profesional și competitiv;• salariu atractiv în funcție de realizări.Dacă oferta noastră v-a trezit, interesul, contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, int. 8811.
Persoană de contact: Andrea Szancsali,

tel. 0724/388681
E-mail: andrea.szancsali@informmedia.ro (42648

• reparație generală, acordaje, orice tip de 
acordeoane, telefon 0723/933201sau 
0752/845613. (T)

• vând Audi A4 an 2003, model limuzină, roșu 
Ferrari, motor 2000, benzină, euro 4, extrase full, 
preț 12 800 euro, tel. 0723/270348. (T)

• vând Opel Ascona Diesel, A.F. 1985, motor 
L6, consuni 5%, stare foarte bună, taxe la 
zi, preț negociabil - 43000 lei, telefon 
0724/198806. (nr. U 27.06-2007)

Oferte locuri de muncă (74)

• vând Opel Corsa, an 2002, euro 4, adus de 10 
zile în România, opțiuni ABS+EPS+airbag4+ 
turelă+radio-CD comenzi pe volan, 5150 euro, 
tel. 0751/861056. (T)

Mobilier și interioare (47)

• vând urgent dulap, fotolii cu măsuță 
bibliotecă mare, covor persan 3/4, bibliotecă 
mică, birou, lustre, covor 2/3, sobă teracotă la 
curent, informații latei. 0723/851439. (T)

Cu CL> 
anunțul tău 
ajunge acolo 
unde trebuie!Diversei

LV^nzăr^pZc'urn pătrar ij 
7^unturlȚimo6liare^ 
iRrSttârij/ solicitări

Matrimon iâ le?Jfaâl^K

• în Deva, zona Vulcan, S-800 mp, utilități în 
zonă, preț 60 euro/mp, tel. 212.141, 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231.800.0745/511.776. (A9)
• zona Sântuhafrnspre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe și preturi, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• intravilan in Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 eurp, tel. 0748/511.776. 
(A9)
• urgent, intravilan Deva, 6000 mp, la DN 7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parcele Intre 550-800 mp, zona de case 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• agricol, U ha, str. Lunca, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• 0,5 ha, DN 1, la 5 km. distanță de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 1000 mp, pentru construcție vili Dodești, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366. 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• șoseaua Brad-Deva. 1800 mp, preț atractiv, 
telefon: 0254/613-366.0788/040.490,0788/158.483. 
(Aio;
• 1 ha, lăncă str. Brad-Tepea. oret atractiv, 
telefon: 0254/613366.0788/040.490.0788/158483. 
(A10)
• pădure, 5 ha, Biăjeni, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 03 ha + pădure, pentru construcție case 
vacanță, la șosea, pe malul Arieșului, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

• Gojdu, 3 camere, dec., mobilat, aragaz, 
frigider, mașină de spălat, TV, CT, preț 250 euro * 
garanție, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• M. Eminescu, 2 camere, dec., nemobilat, preț 
120 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd. Decebal, duplex, 5 camere, 2 băi, 
bucătărie, amenajat și mobilat, ultramodern, 
preț 650 euro, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• se închiriază urgent casă în Deva, zona
Horia, construcție nouă, P+E, 100 mp, pe 
nivel, curte, acces direct din stradă, 
amenajat, 2 băi, 2 terase, ideal pt. firmă, 
depozit en gros, sediu firmă, preț 1600 euro 
neg., tel. 0723/251498, 0788/165703,
0254/232808. (A4)
• hală, 5-50 mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 
euro/mp, tel. 231.800,0740/317.314. (A9)
• apartament 3 camere dec., mobilat și utilat 
stil occidental, pretabil și pentru birouri 
(intrare din stradă), zona Balcescu, Deva, 
preț 350 euro/lună neg., tel. 212.141,511.776. 
(A9)

I • spațiu merci amenajat, S-434 mp, zonă 
centrală Deva, preț 15 euro/mp, se poate și 
compartimenta, tel. 231.800, 0740/317314. 
(A9)
• spațiu S-213 mp, grup sanitar, amenajat 
(termopane, CT, gresie), b-dul. Decebal, 15 
euro/mp+TVA. tel. 231800,0740/317314. (A9)
• 600 mp hală în Brad, tel. 0254/613366; 
0788/040.490; 0788/158.483. (A10)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând legume, preț negpciabil, telefon 
0726434097. (T)

Matrimoniale (69)

• elvețian, sportiv, prezentabil, 50 ani, IA 
nefumător, antialcool, caut o româncă 
prezentabilă siluetă până la 45 ani, pt o 
prietenie de lungă durată. Contact o poză 
întreagă la adresa: Hârtii Pater, Garten 
strasse 11-8102, Oberengstringen, Elveția, 
(nr. 16/25462007)

Prestări servicii (72)

• abordabil, transport zilnic, ieftin, 
persoane: Italia, 90 euro; Spania, 80 euro, 

gaBa, Angfia, Franța, Germania și 
Belga. la destinație, cu mașini comode, 
cfimatizate, modeme. Tel 0740/218237, 
0726/500804,0765/455835. (7/2405)

Altele (61)

Cumpăr teren (22)

• 5 hectare, intravilan, la șosea. Deva sau împre
jurimi, plata imediat, tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)

• urgent. Deva, 70 mp, parter cu intrare stradă, 
amenajat, 50000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• hală, în Deva, zonă industrială, S-2400 mp, 
teren S-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)
• urgent, hală pe 2 nivele, în Petroșani, ST- 4000 
mp, H-6 m/nivel, construcție din stâlpi și grinzi, 
două lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, 
toate utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.776. (A9)
• hală In Deva, toate utilitățile, amenajată S-432 
mp, teren 1700 mp, preț neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• urgent, pentru fermă, ST-800 mp. corn, vața, 
preț atractiv, telefon: 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

• închiriez teren pentru reclame publicitare, în
Spini, inf. la tel. 0745/511.776. (A9)

Auto românești (36)

• Societate Comercială vinde autobasculantă 16 
tone, la cheie, telefon 0744/515275. (nr. 
1/29.06.2007)
• vând Dada 1310, AF1990, stare foarte bună de 
funcționare, radio-casetofon, închidere centra-. 
Uzata, preț negociabil, tel. 0724/012735. (T)

• Efectuez masaj reflexoterapeutic pt. mai 
multe afecțiuni: pareze, insomnii, circulație 
sanguină nevralgii, tiroidă, rinichi, stres etc., pt 
programări tel. 0722/262712. (T)
• mamă a doi copii, mă ofer să fac menaj și alte 
munci gospodărești, numai la familii serioase 
ofer și pretind seriozitate, informații la tel. 
0723/851439. (T)
• Noul!! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel în fiecare zi de miercuri în: 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda, 
Franța, Germania, Italia, Grecia. Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (97302)
• oier meditații engleză și franceză orice nivel la 
domiciliul clientului. Preț avantajos. Experiență 
10 ani în Canada și America. Deva, telefon 0254- 
223451. (T)

RE'3®' - .„3

best .ro • caut femeie pentru menaj (vilă), program
3 zile pe săptămână, tel. 0729/939949. 
(4/22.06.2007)

Auto străine (37)

• Opef Agila 1,01 AF 2001, stare ireproșabilă ABS,
ESP, servo, CD player, recent adus, Euro 4,62 000 
km, motor 1000 cmc, preț 4800 euro neg., tel. 
0743/001467. (T)

• medic primar de familie, pensionar, ofer 
servicii ca ajutor sau înlocuitor în perioada 
evaluării sănătății populației teL 215029, 
mobil 0723/854485. (nr. 1/26.062007)

part a unei corporații internaționale mass-media 
a care deține poziția de lider în publicarea de ziare

șl servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât șl în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad șl Satu Mare

Ești student sau pensionar?Ai dori să câștigi un ban in plus, lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 
distribuitor de presă 

pentru DevaCerințe:• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;
e Seriozitate.

• în Peva, zonă centrală, S-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 0740/317.314. (A9)
• In Deva, preferabil pe B-dul. 1 Decembrie sau 
b-dul. Decebal. tel. 0745/511.776. (A9)

Imobile chirii (29)

Oferim:• program de lucru flexibil;• venituri in funcție de realizări;
e mediu de lucru atractiv și competitiv.Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, contactați-ne la adresa:Redacția ziarului Cuvântul liber,Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 211275, int. 8813.Persoană de contact: Radu Mureșan, tel. 0723/501260,E-mail: radu.muresan@informmedia.ro

• am o elevă în gazdă, primesc încă o elevă cu 
data de 1 septembrie 2007, Informații la telefon 
212865, (T)
• Închiriez casă de vacanță P+l cu terasă, în 
stațiunea Geoagiu-Băi și vând poartă metalică 
3,60/2m, uși, geamuri și parchet stejar, inf. la tel. 
241044, după ora 17. (T)
• Deva, zona Piață, 50 mp, parter, occidental, 
centrală termică, termopane, pt. birou, cabinet 
sediu firmă. 500 euro/lună, tel. 0722/564004. (Al)
• garsonieră Deva, complet mobilată, 100 
euro/lună, tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere, Deva, mobilat, 
contorizări, 150 euro/lună, tel. 215212. (Al)
• apartament 1 cameră mobilat, preț 400 ron, 
tel. 0740/210780. (Al)
• bd. Decebal, 3 camere, CT, amenajat, preț 200 
euro + garanție, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd, Decebal, 2 camere, mobilat lux, utilat, CT, 
preț 300 euro + garanție, tel. 221712,0724/305661. 
(A2)

LEGENDĂ AGENȚII

IMOBILIARE:

AO - Evrika

Al - Prima Invest

A2 - Garant Consulting

A4 - Fiesta Nora

A7 - Mimason

A9 - Elitte

A1O - Liliacul Multicom
132135;

Anunțul tău 
e gratuit 
în CL!
Fiecare sâmbătă îți aduce câte 
un TALON GRATUIT! Dacă ești 
persoană fizică și ai ceva de 
vândut/cumpărat/închiriat, 
completează acest talon și apoi 
depune-1 într-una din cutiile 
speciale “Cuvântul liber" 
instalate !n următoarele puncte:

Deva:
1. Comtim;
2. Galeriile de Artă Forma;
8. Alimentara Dacia;
4. Intersecția Zamfirescu ■ 
B-dul Decebal;
5. Cepromin;

Orăștie - chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra ■ la Cooperativa de 
Consum;

Ma - Centrul de schimbare a 
buteliilor

Hunedoara:
SC Oscar Company (lângă 
stadion);

Hațeg:
Anca Aurel, str. Progresului, 
nr. 1

Slntuhalm - SC Mureș Aliment

Simeria - Librăria situată in 
P-ța Unirii

Anunțurile de mică publici
tate sunt gratuite pentru 
persoanele fizice. g

§

• societate,angajămdinzonaCertej: femeie de 
serviciu, muncitori necalificați, șofer pt. 
distribuție, barman. Angajăm vânzător magazin 
Sălci va. Relații la tel. 237577. (nr, 5/26.06.2007)
• administrator, 1 post, Călan, data limita 15.07., 
tel.213244, între orele 9-16.
• administrator, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.07., tel. 213244, intre orele 9-16.
• administrator, Hunedoara, 1 post, data limita 
30.07., tel.213244, între orele 9-16.
• agent asigurare, 20 posturi, Lupeni, data limită 
15.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• agent curățenie clădiri și mijloace de trans
port, Deva, 4 posturi, data limită 26.07., tel. 
213244, între orele 9-16.
• barman, Brad, 2 posturi, data limită 30.07., tel. 
213244, între orele 9-16.
• barman, Brad, 2 posturi, data limită 31.07., tel. 
213244, între orele 9-16.
• barman, Brad, 2 posturi, data limită 31.08., tel. 
213244, între orele 9-16.
• barman, Deva, 2 posturi, data limită 28.07., tel. 
213244, între orele 9-16.
• barman, Hațeg, 2 posturi, data limită 15.07., tel. 
213244, între orele 9-16.
• betonlst, Deva, 10 posturi, data limită 20.07., 
tel. 213244, între orele 9-16
• bibliotecar, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• brutar, Brad, 2 posturi, data limită 31.07., tel. 
213244, între orele 9-16.
• brutar, Hunedoara, 2 posturi, data limită 25.07., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• brutar, Hunedoara, 2 posturi, data limită 31.07, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• brutar, Lupeni, 4 posturi, data limită 1.08., tel. 
213244, între orele 9-16.
• bucătar, Deva, 3 posturi, data limită 26.07, tel. 
213244, între orele 9-16.
• bucătar, Hunedoara 1 post, data limită 31.07., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• bucătar, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
30.07., tel. 213244, intre orele 9-16.
• călcătoreasă lenjerie. Brad, 1 post, data limită 
31.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• cameristă hoei. Deva, 1 post data limită 31.07., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• cameristă hotel, Hunedoara, 1 post, data 
limită 21.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• cameristă hotel, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.07, tel. 213244, între orele 9-16.
■ casier, Hunedoara. 1 post, data limită 31.07, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• dontolHortronșator carne, Călan, 4 posturi, 
data limită 31.07, tel. 213244, între orele 9-16,
• coafor, Hunedoara, 1 post, data limită 19.08, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• coafor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.08, tel. 213244, între orele 9-16.
• coafor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.08, tel. 213244, între orele 9-16.
• confecțloner cabl auto, Deva, 17 posturi, 
data limită 19.08, tel. 213244, între orele 9-16.
• confecțloner cablaje auto, Hațeg, 44 posturi, 
data limită 15.07, tel. 213244, între orele 9-16.
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California Dreamin' are 
trecere în Europa•Record la chat. Guatemalezul Norman; Perez a stabilit vineri la New York un nou record mondial la durata unei sesiuni de chat. Tânărul' s-a conversat pe internet timp de 4 zile în continuu, reușind astfel să intre în celebra Carte a Recordurilor Guinness.

C.E. pe 
YouTube -Bruxelles (MF) - Comisia Europeană (CE) a lansat vineri, pe site-ul american de video sharing YouTube, propriul canal tematic denumit EU Tube, pentru a realiza o mai bună comunicare cu cetățenii privind acțiunile întreprinse, transmite AFP.„Este foarte important ca CE să utilizeze toate mijloacele pe care le are la dispoziție pentru a comunica cu cetățenii europeni”, a explicat comisarul european pe probleme de comunicare, Margot Wallstrom, subliniind faptul că CE nu poate ignora evoluția internetului din ultimii ani, în special evoluția site-urilor de video sharing, cum ar fi YouTube.Circa. 50 de clipuri prezentând istoria construcției europene sunt disponibile, la ora actuală, pe EU Tube, care poate fi găsit la Pentru moment, toate clipurile, realizate inițial de postul de televiziune al Comisiei Europene, EBS, sunt disponibile doar în limba engleză, dar urmează să fie publicate online și versiunile în franceză și germană.Cu peste 100 de-milioane de clipuri vizionate zilnic, YouTube este principalul site de video sharing din lume.

Și-a găsit 
aleasa
Loncka (MF) - Actorul 
Colin Farrell (foto) și-a 
dezamăgit fanele 
declarând că iubita sa, 
cu care este împreună 
de șapte luni, este 
„aleasa". Starul din fil
mul „Alexander" are o 
relație cu Muireanri 
McDonnell încă din 
decembrie cu studen
ta la medicină în vâr
stă de doar 22 de ani. 
în luna mai, fostul pri
eten al lui McDonnell, 
John Mark Knight, s-a 
sinucis pentru că nu a 
reușit să accepte rela
ția tinerei cu starul de 
la Hollywood.

Sase ro-A
mâni morți 
în accident
București (MF) - Șase 
persoane au murit în- 
tr-un accident rutier 
lângă Roma, toate vic
timele fiind cetățeni 
români. Poliția italiană 
a constatat că șoferul 
microbuzului în care 
Se aflau în total nouă 
persoane, a pierdut 
controlul auto
vehiculului, pe autos
trada 1, între Roma și 
Florența.

■ Premiat la Cannes, fil
mul lui Cristian Nemescu 
e vândut în Europa Occi
dentală și în Balcani.București - Filmul California Dreamin' (nesfârșit)”, câștigătorul marelui premiu Un Certain Regard la Cannes, a fost deja vândut în țările din fosta Iugoslavie, Albania, Bulgaria, Franța, Benelux și Elveția, informează MediaPro Distribution. Totodată, negocierile cu distribuitori din Grecia, SUA și Marea Britanie sunt intr-un stadiu avansat.După succesul de pe Croa- zetă, primul și ultimul lung-

bizz-ului au ajuns sâmbătă într-o rezervație naturală din Rwanda pentru aboteza 23 de pui de gorile și a contribui astfel la eforturile de protejare a speciilor pe cale de dispariție. (Foto: EPA)

Monstru mecanic. Turiștii din Nantes (Franța)se pot plimba cu acest gigantic elefant mecanic de 12 J metri înălțime, care face parte dintr-un inedit proiect artistic, dedicat fostului șantier naval. Elefantul are 35 de locuri și înaintează cu o viteză de 4-5 kilometri pe Oră. (Foto: EPA)

Concert planetar „Live Earth"
■ Transmis în direct timp 
de 24 ore, suita de mani
festări mobilizează împo
triva încălzirii globale.New York (MF) - Circa 6.000 de evenimente, dintre care opt concerte gigantice, sunt anunțate pe tot globul cu ocazia „Live Earth”, care va avea loc pe 7 iulie, într-o încercare de mobilizare împotriva încălzirii globale, transmite AFP. Transmis în direct 24 de ore, evenimentul este așteptat să atragă o audiență de circa două miliarde de telespectatori, organizatorii sperând astfel să atragă atenția asupra pericolelor care amenință planeta.Concertele „Live Earth” vor avea loc, consecutiv, la Sydney,
Kidman, dependentă de prăjituri

Bon Jovi, din nou pe locul I |Los Angeles (MF) - Bon Jovi este în fruntea clasamentului Billboard 200, pentru pri- ș ma dată după 1988, succesul datorându-se albumului „Lost Highway”, care a fost vândut în SUA în 288.000 de exemplare, în weekend-ul care s-a încheiat pe 24 iunie.Potrivit Nielsen SoundScan, albumul produs de casa de discuri Island/Mercury i■ Nashville este cel de-al treilea material „No.1” al formației, după discul „New Jersey” din 1988 și „Slippery When Wet” din .1987. Vânzările albumului au fost alimentate în mare parte de baza de fani a formației.în același weekend, trupa White Stripes a înregistrat vânzări de 223.000 de exemplare ale albumului „Icky Thump” (Third Man/Warner Bros), situându-se astfel pe locul 2 în topul Billboard.Pe locul trei s-a situat cel de-al cincilea ; album de studio al lui Brad Paisley, intitulat „5th Gear”. Acesta ocupă, de asemenea, poziția întâi în Top Country Albums, cu 197.000 de unirăți vândute.

Londra (MF) - Nicole Kidman, actrița din „Moulin Rouge”, care în prezent filmează pentru producția „Australia”, alături de Hugh Jackman, a declarat că nu poate rezista în fața unei prăjituri cu ciocolată. „Nu pot să mănânc o felie de tort cu ciocolată în fiecare seară, însă mănânc câte una măcar în trei, patru seri pe săptămână”, a declarat Kidman. „Mănânc sănătos, însă ador 

metraj al regretatului regizor Cristian Nemescu a câștigat premiul special Golden Falcon la Festivalul de la Ibiza, iar la TIFF a fost primit cu ovații de sute de spectatori sibieni și clujeni. Filmul a mai fost prezentat la o serie de evenimente cu caracter non-com- petitiv și la diverse manifestări competiționale.Filmul - care îi are în distribuție pe Armand Assante, Răzvan Vasilescu, Ion Sap- daru, Andi Vasluianu, Jamie Elman și Maria Dinulescu - a fost văzut de circa 15.000 de spectatori în cinematografele din România, de la premiera din 1 iunie.

Linkin Park vor fi vedetele concertului din TokyoTokyo, Shanghai, Johannesburg, Hamburg, New York, Londra și Rio de Janeiro. Sunt anunțate peste 150 de staruri, printre care Police, Genesis, 
plăcintele și ciocolata”, a mai spus ea. „întotdeauna am avut conformația asta slabă și nu m- am schimbat de când aveam 15 ani. Ani corpul unui băiat. Mi- ar plăcea foarte mult să am sânii și posteriorul lui Jennifer Lopez, dar nu o să fac operații pentru asta”, a mărturisit vedeta. De asemenea, actrița răsplătită cu un Oscar pentru rolul din filmul „Orele” insistă că niciodată nu ar renunța la

Madonna, Bon Jovi, Kanye West și Kelly Clarkson. De asemenea, în cadrul „Live Earth” vor avea loc două evenimente simbolice, unul urmând să se 
mâncărurile preferate și nu ar face o obsesie din felul în care arată,Pe lângă bunătățile cu multe calorii, Nicole - care a împlinit în acestă lună 40 de ani - refuză să se lase de fumat. „Da, fumez țigări, însă ocazional. Este o dependență și aș sfătui pe oricine vrea să se apuce să nu o facă, însă trebuie să te bucuri de viață un pic, nu?”, a mai spus starul de cinema.

desfășoare la Kyoto, locul unde s-au dus negocierile pentru protocolul privind mediul, și celălalt în cadrul unei baze britanice din Antarctica, unde se simt cel mai puternic efectele schimbărilor climatice. Pe lângă acestea, la nivel global vor avea loc circa 6.000 de manifestații, petreceri și concerte, încasările rezultate din aceste concerte vor fi donate unei fundații care luptă împotriva încălzirii globale, The Alliance for Climate Protection, prezidată de Al Gore. în România, „Live Earth” va consta în concerte Compact, Direcția 5, Voltaj, Iris, Holograf și Phoenix pe 7 iulie, a doua zi urmând să aibă loc un concert Robert Plant, fost membru al trupei Led Zeppelin, la Romexpo.

Parada homosexualilor și lesbienelor a făcut senzație în Mexico City (Foto: EPA)


